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Șl UNITATII SOCIALISTE Hi? <

o puternică reafirmare a unității întregului popor
:<

în jurul partidului, a hotărîrii de a asigura
I

înflorirea continuă a României socialiste
„Congresul al IlI-lea al Frontului Democrației și Unității Socialiste 

reprezintă o puternică manifestare a democrației muncitorești-revoluțio- 
nare din patria noastră, un eveniment de importanță deosebită în întă
rirea unității social-politice a întregului popor, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, în lupta pentru înfăptuirea neabătută a Programu
lui de făurire 
României spre

a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
comunism".

NICOLAE CEAUȘESCU
întregul nostru popor a urmărit 

cu cel mai viu interes și profundă 
satisfacție lucrările Congresului al 
IlI-lea al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste și ale celei de-a 
II-a Conferințe pe țară a Orga
nizației Democra
ției și Unității 
Socialiste, eveni
mente de o deose
bită însemnătate 
în viața politică 
a tării, cu lărgi 
ecouri in con
știința maselor 
celor mai largi de 
cetățeni, cu boga
te semnificații și 
concluzii pentru 
întreaga activita
te economică și 
socială. Deschi- 
zînd o amplă și 
minunată per
spectivă dezvol
tării economico- 
sotiale a pa
triei, Congresul 
F.D.U.S. succede. 
Ia scurt timp, lu
crărilor Congre
sului ai XlII-lea 
al P.C.R., se con
stituie într-un 
ecou direct, de 
cea mai largă 
cuprindere, a a- 
cestora, o expre
sie majoră a voin
ței ferme a întregului popor român 
de a transpune în fapt hotărîrile fo
rumului comuniștilor — 
derea nestrămutată, de 
confirmată 
partidului 
strategic 
națiuni pe 
greșului, a 
al României socialiste, al tuturor 
fiilor ei.

într-o înflăcărată unanimitate, 
dind glas solemn voinței întregu-

lul popor român, sentimentelor 
sale de dragoste, stimă și încredere 
față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de înaltă prețuire față 
de contribuția sa determinantă la 
elaborarea și Înfăptuirea politicii

tă o chezășie sigură a sporirii ro
lului și contribuției Frontului De
mocrației și Unității Socialiste in 
înfăptuirea Programului partidu
lui, garanția unirii tot mai strinse 
a forțelor, voinței și capacității

tive și de instabilitate cauzate de cri
za economică mondială, în primul 
rind țărilor în curs de dezvoltare. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat importanța unei abordări con
structive a acestor probleme — in
clusiv a datoriilor țărilor în curs de 

. dezvoltare și a dobînzilor — în vede
rea asigurării stabilității economiei 
mondiale, a dezvoltării tuturor sta
telor, și a reliefat relația directă exis
tentă între dezarmare și dezvoltare.

De comun acord s-a subliniat că 
este necesar să se acționeze pentru 
lichidarea subdezvoltării, pentru 
crearea condițiilor ca țările în curs 
de dezvoltare să poată să dispună 
condițiile necesare progresului lor 
conomic și social.

Evidențiindu-se buna cooperare, 
multiple planuri, dintre România 
Marea Britanie, s-a exprimat dorința 
■întăririi acestei conlucrări atît pe 
plan bilateral, cît șl pe arena mon
dială, în vederea soluționării con
structive a problemelor internațio
nale, în interesul tuturor popoarelor, 
al cauzei păcii și înțelegerii între 
toate națiunile lumii.

La primire a luat parte Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

Au fost de față Vasile Gliga, am
basadorul României în Marea Brita
nie, și Philip McKearney, ambasado
rul Marii Britanii la București.

venirii unui acord care să asigure un 
echilibru militar la un nivel cit mai 
redus, prin reducerea armamentelor 
nucleare.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a sub
liniat că o mare importanță pentru 
succesul negocierilor ar avea înce
tarea, pe timpul desfășurării lor, a 
amplasării de noi arme nucleare. 
Totodată, președintele României a a- 
rătat că este necesar ca țările euro
pene — îndeosebi statele din cadrul 
Tratatului de la Varșovia și din 
N.A.T.O. — să participe, într-o for
mă sau alta, la negocierile dintre 
Uniunea Sovietică și S.U.A., să se 
întîlnească și să contribuie 
sul acestor negocieri.

în cursul convorbirii, s-a 
însemnătatea . intensificării 
lor pentru a se ajunge la 
concrete in cadrul conferinței pentru 
dezarmare de la Geneva, al conferin
ței pentru măsuri de încredere și 
securitate și pentru dezarmare de la 
Stockholm, al negocierilor de la Vie- 
na privind reducerea forțelor armate 
și armamentelor și măsuri adiacente 
in Europa centrală.

în cadrul întrevederii, a fost relie
fată necesitatea soluționării pe cale 
pașnică, prin tratative, a stărilor de 
conflict, a tuturor problemelor liti
gioase dintre state.

Au fost relevate fenomenele nega-

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, sîmbătă, pe Geoffrey Howe, 
secretarul de stat pentru afacerile 
externe și Commonwealth-ului al 
Marii Brițanii, care efectuează o vi
zită oficială in țara noastră.

în cadru) întrevederii, care a decurs 
într-o atmosferă cordială,, au fost 
examinate stadiul actual și perspec
tivele relațiilor româno-britanice, ex- 
primindu-se dorința de a se acționa 
pentru dezvoltarea în continuare a 
colaborării economice, a schimburilor 
comerciale, a raporturilor in dome
niile științei, tehnicii, învățămîntului, 
culturii, pentru promovarea de noi 
forme de cooperare în diverse sec
toare de interes comun.

Oaspetele a subliniat că Marea 
Britanie acordă o mare importanță 
dezvoltării relațiilor bilaterale cu 
România, conlucrării dintre cele două 
țări pe plan european și mondial.

în cadrul schimbului de păreri a- 
supra evoluției vieții internaționale, ’ 
au fost discutate îndeosebi probleme 
privind oprirea cursei înarmărilor, 
trecerea la dezarmare, și în primul 
rind la dezarmarea nucleară. In acest 
cadru, au fost salutate întîlnirea mi
niștrilor de externe ai U.R.S.S. și 
S.U.A. și înțelegerea la care s-a a- 
juns privind începerea negocierilor 
sovieto-americane. în legătură cu a- 
ceasta, s-a subliniat importanța con

la succe-

subliniat 
eforturi- 
rezultate

de
e-

pe 
șl

tui Nicolae Ceaușescu, document 
de mare valoare teoretică și prac
tică pentru activitatea politică și 
organizatorică a tuturor organiza
țiilor de masă și obștești, pentru 
viața de zi cu zi a întregii socie

tăți. Așa cum 
s-a subliniat în 

cuvintarea to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, cum
s-a relevat prin 
întreaga desfășu
rare a lucrărilor 
Congresului, par
ticiparea activă a 
întregii națiuni la 
frontul de muncă 
și de luptă pentru 
aplicarea in viață 
a Directivelor și 
hotărîrilor Con
gresului al. XIII- 
lea constituie con
secința logică, o- 
biectiv determi
nată.- -a../faptului , 
că obiectivele sta
bilite de înaltul 
forum al partidu
lui răspund inte
reselor fundamen
tale ale tuturor 
cetățenilor, spre 
binele tuturor. Ce 
poate fi mai fi
resc decît faptul 
că obiective de 
anvergură istori- 

și stabilite in folosul 
popor, să fie realizate 
și energiile întregului

te

Congresul al IlI-lea al Mini Democrației si Unității 
Socialiste a marcat începerea 

alegerile de deputati 
să intimpinăm alegerile 
succese in îndeplinirea

campaniei electorale pentru 
de la 17 martie: 
cu noi și remarcabile 
exemplară a planului,

a tuturor sarcinilor economice, in întreaga 
activitate consacrată propășirii patriei, ridicării 

nivelului de viață al întregului popor!

Minereuri peste 
prevederile planului
Minerii maramureșeni iși în

deplinesc cu. succes sarcinile de 
plan. Astfel, colectivul exploa
tării Cavnic a extras, de la în
ceputul anului și pînă acum, 
peste sarcinile de plan, 450 tone 
minereu, in condițiile încadrării 
st’Htte" fii ' limitele cotelbf dă *e- 
nergie repartizate. De asemenea, 
minerii de la Herja au extras 
peste sarcinile de plan 700 tone 
minereu și au prelucrat supli
mentar 1 000 tone minereu. O 
producție-marfă suplimentară în 
valoare de 3,3 milioane lei au 
obținut muncitorii, tehnicienii și 
specialiștii de la Flotația cen
trală Baia Mare. (Agerpres).

• reportaje • însemnări •

A

Elogiu vredniciei

cu încre- 
atîtea ori 
Programul 
programul 
a întregii

de viață, că 
reprezintă 

de înaintare 
calea civilizației și pro- 
viitorului liber și demn

interne și externe a României, se
cretarul general al partidului, pre
ședintele republicii, a fost reales 
ca președinte al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste. Șu
voiul telegramelor de felicitare a- 
dresate de întreaga (ară tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu arată, cu 
mare forță de convingere, că reale
gerea sa ca președinte al Frontu
lui Democrației și Unității Socia
liste corespunde, efectiv, voinței 
intregului popor. Aceasta reprezin-

creatoare a tuturor membrilor so
cietății, fără deosebire de naționa
litate, in lupta și munca pentru 
binele comun, pentru propășirea 
patriei, pentru edificarea cu succes 
a noii orînduiri pe pămîntul Româ
niei.

tntreaga desfășurare a lucrărilor 
Congresului F.D.U.S. și ale Confe
rinței pe tară a O.D.U.S. a avut 
loc sub frontispiciul ideilor clar
văzătoare și de mare forță mobi
lizatoare ale cuvîntării tovarășu-

că, gîndite 
unui întreg 
prin forțele 
popor !

Participarea tot mai largă și tot 
mai bogată in conținut a poporului 
la conducerea tuturor domeniilor 
de activitate, la dezbaterea și rea
lizarea practică a obiectivelor dez
voltării econonițce și sociale a de-
(Continuare în pag. a V-a)

își exprimă deplina aprobare și satisfacție 
pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta 

funcție de președinte al Frontului Democrației 
si Unității Socialiste
• •

Întregul popor

PAGINA A III-A

Utilaje moderne, 
de mare capacitate

Intenslficîndu-și. 
pentru încheierea .. __
cincinal cu rezultate tot mai 
bune, colectivul de muncitori, 
ingineri și maiștri de la între
prinderea de' utilaj greu „Pro
gresul" Brăila a realizat cel de 
al 17-lea excavator gigant SE- 
8001 cu cupa de 8—10 mc.

Ultimele trei excavatoare de 
acest tip au luat calea expor
tului. De remarcat că realiza
rea acestui lot de excavatoare 
SE-8001 a presupus tehnologii 
speciale de construcție pentru a 
putea desfășura operațiile de 
excavare în condițiile specifice 
de climă și teren din zonele 
respective. (Corneliu Ifrim, co
respondentul „Scînteii")

eforturile 
actualului

Fapte ale abnegației
și răspunderii muncitorești

^lăspunzînd vibrantelor chemări și îndemnuri adresate de secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. de la înalta tribună 
a Congresului Frontului Democrației și Unității Socialiste, oamenii mun
cii din toate sectoarele de activitate acționează cu energii sporite pentru 
îndeplinirea planului și angajamentelor asumate în întrecerea socialistă 
pe acest an. Mărturii revelatoare 
corespondenții „Scinteii", despre o 
gației muncitorești.

sint și aceste vești primite ieri 
seamă de fapte ale hărniciei și

de la 
abne-

SAPTAMI- 
mijlocul co
de la Intre- 

județu! 
nostru loan

RECORDURI ALE 
Nil. Prezent, ieri, in 
lectivului muncitoresc 
prinderea minieră Voivozi, 
Bihor, corespondentul 
Laza ne anunță că ortacii de aici au 
ridicat în această săptămînă la 42 000 
tone cantitatea de cărbune extras 
peste prevederile planului de 
ceputul anului și pînă acum.

— Pentru colectivul nostru 
spune inginerul Mihai Iosub, 
torul întreprinderii — această 
zare constituie un adevărat record. 
Un record cu atit mai prețios, cu cît 
el a fost obținut în condițiile deo
sebite ale acestei ierni aspre. Aș 
dori să subliniez' faptul că toți mi
nerii noștri s-au mobilizat in mod 
exemplar, pentru a dovedi, și în 
aceste condiții, că situarea noastră, 
lună de lună. în fruntea întrecerii 
socialiste cu celelalte unități de pro
fil din țară in anul 1984 n-a fost 
Intîmplătoare. O atestă și faptul că 
a ora actuală întreprinderea se pre- 
:intă cu planul realizat la toți in- 
licatorii.
Din alt colt de țară, coresponden

ții nostru Neculai Amihulesei ne 
•ansmite de la Combinatul meta- 
irgic Tulcea, al cărui colectiv s-a 
igajat să realizeze în acest an can- 
lăți tot mai mari de feroaliaje 
■ntru oțelăriile patriei. Cuvîntul 
t a devenit faptă. în această săp-

la în-
— ne 
direc- 
reali-

înre-tămînă a lunii februarie s-a 
gistrat aici un record important de 
producție : atingerea parametrilor 
proiectați cu 4 luni înainte de ter
men la cel de-al doilea cuptor de 
feromangan afinat.

— Această frumoasă realizare — 
ne spune maistrul Severin Iriciuc — 
este urmarea firească a măsurilor 
întreprinse pentru îmbunătățirea 
tehnologiei de fabricație și exploa
tarea judicioasă a instalațiilor. Da
torită participării la lucrările de 
montaj a celor care exploatează 
acum cuptorul, durata probelor teh
nologice a fost redusă la jumătate. 
Practic, aceasta înseamnă că vom 
realiza suplimentar peste 1 000 tone 
de feroaliaje.

— Tot înainte de termenul plani
ficat. ceea ce va constitui de ase
menea un record în materie — in
tervine corespondentul nostru Ma- 
nole Corcaci — vor fi expediate de 
la Combinatul de utilaj greu din 
Iași primele 8 din cele 20 de turbi
ne prevăzute pentru salba de hidro
centrale de pe Olt. în momentul de 
față se efectuează ultimele operații 
de montaj la cea de-a doua turbină 
cu bulb de 14 MW.

La rîndul său. 
nostru Dan Plăeșu 
eveniment deosebit 
ția de turnare 
nr. 1 de la 
Galați. Cu

corespondentul 
ne anunță un 

petrecut la sec- 
continuă a oțelului 

Combinatul siderurgic 
producția realizată în

aceste zile a fost „rotunjită" la 15 
milioane, tone cantitatea de oțel 
turnat continuu în sleburi de la in
trarea în funcțiune a secției (anul 
1976) și pînă in prezent. Răstimp in 
care colectivul de aici a sporit me
reu numărul șarjelor turnate într-o 
singură secvență și a redus consu
mul de oțel lichid pe tona de sleb 
turnat continuu.

— Aș dori să subliniez că noi am 
aplicat primii in țara noastră acest 
procedeu ultramodern pe plan mon
dial de turnare continuă a oțelului 
— ne spune Constantin Văduva, se
cretarul comitetului de partid pe 
uzină. Un procedeu care a solicitat 
din partea fiecăruia dintre noi in
vestiție de inteligență perfecționa
rea pregătiri: profesionale și. aș zice 
eu, și ambiție, în sensul cel mai 
frumos al cuvîntului. Si ne mai mîn- 
drim cu o performanță pe care am 
atins-o acum — anume, turnarea 
continuă a oțelului pentru industria 
electrotehnică.

PRODUSE NOI, CU PER
FORMANTE TEHNICE SUPERI
OARE. Aflat la întreprinderea de 
echipament hidraulic din Rîmnicu 
Vîlcea, corespondentul nostru loan 
Stanciu l-a rugat pe directorul aces
teia, inginerul Octavian Fota, să sin
tetizeze într-o cifră realizarea cea 
mai importantă din această săptă- 
mînă.

— 20 de milioane ! — a răspuns di
rectorul. Mai exact, cu 20 de mili
oane lei se vor reduce eforturile 
valutare ale economiei naționale ca 
urmare a asimilării și introducerii 
de către colectivul nostru în fabri
cația de serie, în aceste zile, a unor 
echipamente hidraulice de mare teh-

In secție oțelârie a Combinatului siderurgic Galați

nicitate și finețe constructivă nece
sare pentru instalațiile de comandă 
de la laminoare, automatizarea unor 
instalații și mașini-unelte pentru 
realizarea programeloi de roboți in
dustriali și de construcții navale.

Tot pentru a reduce efortul valu
tar al tării — ne transmite cores
pondentul nostru Gheorghe Cîrstea 
— specialiștii de la Combinatul pe
trochimic Pitești, care se prezintă cu 
planul „la zi" substanțial depășit, au 
introdus în fabricație două produse 
noi realizate cu materii prime româ
nești și nu din import, așa cum se 
stabilise inițial. Este vorba de un 
aliaj polimeric obținut din substanțe 
minerale cu rezistență fiziomecanică 
superioară și de un sortiment de 
polietilenă de mare rezistență și

densitate stabilizată, din care se fa
brică piese auto și conteinere cu o 
durată de folosință de cinci ori mai 
mare decît cele de pînă acum.

Alte două produse noi, de data a- 
ceasta două strunguri realizate în 
premieră în țară — ne anunță cores
pondentul nostru Tristan Mihuța — 
au fost introduse în această săptă- 
mînă în fabricație la întreprinderea 
de mașini-unelte din Arad. Primfil 
este un strung de copiat destinat 
prelucrării unor piese cu diametru 
de pînă la 160 mm și o lungime de 
800 mm, iar al doilea — un strung 
destinat atelierelor de mecanică fină 
ale fabricilor de aparatură optică.

Un om poate să dea 
personalitate unui loc, 
să doneze ceva din 
spiritul său, din ome
nia sa, din tragerea Sa 
de -inimă unei porțjuni 
de lume respirabilă. 
Poporul nostru zice cu 
concizie și eleganță de 
verb : „omul sfințește 
locul", ceea ce înseam
nă cam același lucru, 
dar cu o economie 
care impune. Cum se 
„sfințește" un loc 7 Nu 
stropindu-1 .cu. chimi
cale divine (aghiasmă, 
apă vie etc.), ci cu 
forța ta făptuitoare. 
Poți să treci prin lume 
fără s-o colorezi în 
bine și s-o minjești în 
rău. Cu o neutralitate 
reciprocă, de lasă-mă 
să te las. Confortul 
sufletesc nu suportă 
daune, iar cel material 
așijderea. Sînt destui 
care, protejîndu-și o 
durere de cap posibilă, 
devin abonații unei 
inactivități cronice. Ea 
s-ar putea chema 
foarte bine și lene, dar 
nu cutezăm definiția 
și etichetarea.

Mai multă fermitate 
in ceea ce împlinești 
și chiar mai multă 
răspundere, spunea nu 
demult secretarul ge
neral al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ne-ar fi a- 
dus mai multe satis
facții in planuri dintre 
cele mai diverse. Se 
referea, firește, la unii 
— nu puțini — care, 
bucurindu-se de roa
dele revoluției, o con
sideră dacă nu înche
iată, măcar lejeră. 
Ceea ce este departe 
de a fi adevărat. Mai 
avem mult de împli
nit, lumea contempo
rană este departe de 
a fi un eden, fiind 
zgîlțîită de amenin
țări șl crize din ce 
în ce mai dure. Iar 
dacă succesele noastre, 
pe acest fond, pe acest 
fundal istoric, sînt ,u- 
riașe, probînd. încă o 
dată, marea capacitate 
a partidului comunist 
de a ne conduce, cu 
atît mai acută este ne
voia de participare și 
conștiință umană, nu 
numai la scară larg 
socială, ci și indivi
dual umană.

Omul, nu la modul 
abstract, ci concret, 
palpabil, poate înno
bila locul. Scaunul pe 
care stai (și lopata 
este un scaun) poate 

^să scîrțîie a pagubă.

Poți să te sprijini în- 
tr-o spetează de fo
toliu și-ntr-o coadă 
de tîrnăcop, la fel de 
inactive amindouă, 
din chenzină în chen
zină. Lenea este pă
guboasă oriunde. Iată 
de ce exemplele uma
ne rămin pilduitoare, 
iar omul harnic, ini
mos, întreprinzător 
trebuie respectat me
reu. Coborîrea pălă
riei în fața lui este o 
recompensă socială și 
stradală, care nu ne 
diminuează.

în ceea ce mă pri
vește, îmi scot pălă
ria, existentă sau ilu
zorie, de multe ori și 
cu cît o fac de mai 
multe ori, ■ cu atît 
mă bucur mai acătă
rii, însușindu-mi, din 
bucuria 
oameni, 
Meritul 
întîlni 
M-aș i 
dacă aș da 
nedreptățind 
pe unii, 
vinovat dacă n-aș po
meni pe' cîțiva. Din
tre cei care m-au im
presionat în mod de
osebit prin onestitate 
și prin muncă. Nu 
muncă de paradă, ci 
de zile lucrătoare. De 
vreo cincisprezece ani 
cunosc, prin docu- • rentabile.' 
mentare și scris, un 
președinte de C.A.P., 
Nicolae Mitruț, de la 
Șutești de Vîlcea. Mai 
bătrîn ca mine cu 
cîțiva ani, el pare 
mai tînăr. Nu că ar 
avea obrazul mai ne
ted sau călcătura mai 
vie, ci pentru vitali
tatea de faptă și dia
log pe care o impune 
oriunde ar fi. L-am 
intilnit ji-ntre coope
ratorii iui, Si-n sala 
Congresului partidu
lui. L-am intilnit bă
tut de amăgiri, in
tr-un an al inundații
lor, transmițînd opti
mism în încleștarea

■ lui șî-a alor săi, l-am 
întîlnit primind — în 
cline ceremonioase — 
medalii, diplome, dis
tincții. felicitări. Pen
tru ce ? 
ceapeul 
pe care-1 conduce el 
(și nu-1 conduce 
gur, ci cu toată 
flarea comunei), 
zat. pedologie, ne 
te terenuri amărîte. a 
dat. sub aspectul re
zultatelor agricole, 
mai mult decit toate 
cele asemenea lui. din 
zonă. Ba a întrecut

i de a intîlni 
, meritul meu.

meu de 
și 

simți
a-i 

respecta, 
vinovat 

exemple, 
și uitând 

dar și mai

Pentru că 
lui, de fapt

sin- 
su- 

ase- 
nis-

și pe unii privilegiați 
de soartă, cu terenuri 
mai mănoase. El, ei au 
avut însă idei mai mă
noase și o sprinteneală 
de faptă care se vede. 
„Mitruț, spun unii, 
scoate bani din piatră 
seacă". Cum așa ? I 
Așa bine. Din zooteh
nie, cînd multi bijbiiau 
în ale tehnicii, trimi
te cu un fel de eleva
tor, prin conducte, în- 
grășămintele organice 
în dealurile cu vii. Și 
viile lui dau mai mult 
ca viile din Drăgă- 
șani de la o aruncă
tură de băț. Cum i-a 
venit ideea ? A gin- 
dit-o el așa și a gîn- 
dit-o bine. Suteștiul 
are cea mai renumită 
școală de vițe (pepi
nieră pentru planta
țiile viitoare) construi
tă pe o tradiție... nulă. 
Milioane de vițe, altcji- 
te de țăranii din Șu
tești, se înfig anual în 
podgorii din toată 
țara. Mitruț cu ai 
săi au făcut și-o fâbri- 
cuță de nasturi, care 
funcționează iarna. Ță
ranii lui (a atras mult 
tineret în comună), 
iarna împletesc fotolii 
din răchită pentru a- 
mericani, fac pungi de 
plastic, sucuri de fruc
te, tot felul de lucruri 

Nu-ți stă 
mintea deloc, nea Mi
truț ! Ride. Nu. nu-i 
stă mintea.

Un om poate să dea 
personalitate unui loc, 
să doneze ceva din 
spiritul său, din ome
nia sa, din trage
rea sa de inimă unei 
porțiuni de lume res
pirabilă. El poate, ne- 
pretinzind nimic in 
schimb (cu toate că, 
lată, medaliile vin 
parcă de la sine), să 
revoluționeze obtuzi
tăți și încetineli locale, 
sâ se bată cu anchilo
ze și inerții. „Fugi, 
dom’le, aici nu se poa
te, ce sintem in Bără
gan ! Asta-i idealism, 
nene". Și, cu toate 
astea, de curînd, Mi
truț și ceapeul lui au 
luat și medalie pen
tru grîu. Unde ? în 
delurile Suteștiului de 
Vîlcea.

Bună ziua, nea Ni
colae Mitruț. îmi scot, 
de la distantă, iluzoria 
mea pălărie. închipuită 
acum de-o căciulă de 
iepure gri.

Lucian
AVRAMESCIJ/

Petre POPA
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PLANUL - ÎNDEPLINIT RITMIC, INTEGRAL, LA TOȚI INDICATORII!
Realizarea producției pentru export 
un obiectiv prioritar al întregului colectiv

Mai multe produse finite din aceeași 
cantitate de metal

Colectivul întreprinderii de apa
rate electrice de măsurat Timișoara, 
unitate creată din inițiativa secre
tarului general al partidului, a în
cheiat prima lună din acest an cu 
planul îndeplinit integral la toți in
dicatorii. El a realizat o producție 
fizică suplimentară în valoare de un 
milion lei, în condițiile economisirii 
severe a energiei electrice și redu
cerii cheltuielilor materiale.

— Rezultatele obținute ne bucură 
cu atît mai mult cu cit în luna ia
nuarie, din cauza condițiilor clima
tice deosebit de aspre, a trebuit să 
reorganizăm întregul program de 
muncă pentru a ne încadra în co
tele de energie reduse ce ni s-au 
alocat — ne spune ing. Tamara Me- 
saroș, secretara comitetului de 
partid pe întreprindere. Organizarea 
schimburilor de cîte 6 ore în regim 
continuu de lucru, scurtarea duratei 
de funcționare a utilajelor și insta
lațiilor mari consumatoare de ener
gie, prin încărcarea lor la capacita
tea maximă, în vederea realizării 
întregului necesar de piese într-o 
perioadă redusă la jumătate față de 
cea anterioară, introducerea în re
parații capitale a unor utilaje pla
nificate pentru trimestrele II și III, 
ca și celelalte măsuri pe care le-am 
luat, multe izvorîte din inițiativa 
oamenilor muncii, au asigurat rea
lizarea sarcinilor de plan pe luna 
ianuarie și chiar obținerea unui 
plus de producție.

Intr-adevăr, nu e sector sau ate
lier din unitate unde să nu se fi 
Întocmit programe speciale de lucru 
menite să asigure, în noile condiții, 
Îndeplinirea planului de producție 
pe fiecare sortiment în parte. Prio
ritate au avut realizarea produselor 
solicitate de sectoarele economiei 
afectate de rigorile iernii, precum 
și producția destinată exportului.

— Marca întreprinderii noastre, 
ne spune maistrul Viorel Ciulea, 
șeful unei formații specializate în 
producția de contoare monofazate 
pentru export, este cunoscută as
tăzi în aproape 30 de țări ale lumii, 
în urmă cu șapte ani, cînd am în
cheiat primele contracte cu parte
nerii de peste hotare, exportam doar 
două tipodimensiuni de contoare. 
Astăzi, numărul lor a ajuns la 136, 
aproape jumătate din planul sorti
mental al întreprinderii. Am cîști- 
gat un prestigiu tot mai mare pe 
piața externă prin fabricarea unor 
produse de cea mai bună calitate, 
care încorporează In ele gîndire 
tehnică originală, precum și prin 
onorarea promptă, uneori chiar în

Fapte ale abnegației și răspunderii muncitorești
(Urmare din pag. I)
Precizia de prelucrară atinge ordinul 
micronilor și este fabricat îtf' între- ' 
gime cu componente românești.

Din Teleorman, corespondentul 
nostru Stan Ștefan ne transmite :

— Colectivul muncitoresc de la în
treprinderea de panouri și tablouri 
electrice din Alexandria acordă o 
atenție deosebită asimilării în fabri
cație a unor noi produse cu perfor
manțe tehnico-funcționale superioa
re, care să satisfacă în cel mai înalt 
grad cerințele beneficiarilor interni 
și partenerilor externi. Aici s-a tre
cut în aceste zile la fabricația bare
lor capsulate trifazate de 2 500 
emperi destinate Centralei nu- 
clearo-electrice de la Cernavodă, 
produse de mare complexitate, care 
se constituie intr-o premieră tehnică 
națională.

Am mai aflat că în perioada care 
a trecut din acest an, în aceeași în
treprindere au mai fost introduse în 
fabricație echipamente de automati
zare pentru strunguri mono și multi- 
ax. Și încă ceva : ponderea produ
selor noi și modernizate depășește în 
acest an 85 la sută.

De la întreprinderea de utilaj chi
mic Borzești, corespondentul nostru 
Gheorghe Baltă ne comunică reali
zarea în premieră pe țară a unei ba
terii de schimbătoare de căldură 
destinată valorificării apelor geoter- 
male. Concepută de specialiștii între
prinderii după o temă de proiectare

Cooperativa agricolă din Mădăras- 
Bihor, pînă cu 10 ani în urmă, avea 
un cont în bancă de peste 4 mili
oane lei, pentru ca în momentul de 
fată să aibă datorii care să treacă cu 
mult peste fosta zestre, numai do- 
bînzile ridicîndu-se anual la peste 
un milion lei.

Ce s-a întîmplat în această uni
tate vestită nu numai în zonă, ci 
bine cunoscută in întreaga țară pen
tru rezultatele ei foarte bune 7 Au 
scăzut producțiile sau preocuparea 
oamenilor de aici pentru buna gos
podărire a avutului obștesc 7 Nu 
este vorba de asta. în ce privește 
producțiile, nivelul acestora repre
zintă aici între 5 000 și 6 000 kg grîu 
sau orz la hectar, 6 000—7 000 kg po
rumb boabe. 53 000 kg sfeclă de za
hăr. în condițiile mai grele din anul 
trecut. în sectorul producției vege
tale s-a obținut o producție globa
lă în valoare de 12 milioane lei și 
un beneficiu de aproape 3 milioa
ne lei. Chiar și din creșterea tau
rinelor și ovinelor s-a realizat un 
beneficiu, cu toate greutățile ce se 
ridică în calea desfășurării unei ac
tivități eficiente la aceste specii.

Deci întrebarea și mirarea sînt 
justificate : cum a ajuns o aseme
nea unitate, care realizează produc
ții cu mult peste limita pragului de 
eficientă. în situația de a-și încheia 
bilanțul cu pierderi mari ? Aceste 
pierderi prcfvin dintr-un singur sec
tor : creșterea puilor pentru carne. 
De ce 7

Creșterea puilor pentru carne, ac
tivitate luată in ansamblu, nu se sol
dează cu pierderi decît acolo unde nu 
se lucrează corespunzător. în condi
țiile unei activități normale, la fie
care kilogram carne tranșată de pui, 
se poate obține un beneficiu de cel 
puțin 1,5—2 lei. Este vorba deci de 
eficiența finală a activității de creș
tere a puilor. Adică de cîștigul net 
pe care îl realizează agricultura din 
vinzarea (inclusiv prin magazinele 
sale proprii) puilor către populație. 

devans, a contractelor încheiate cu 
partenerii străini. Să dau un exem
plu : la finele anului trecut am pri
mit o comandă de contoare pentru 
R.S. Cehoslovacă — partenerul fiind 
pentru prima oară pe lista impor
tatorilor noștri. în condiții normale, 
execuția produselor respective du
rează cîteva luni. Noi ne-am orga
nizat însă munca în flux continuu. 
Am întocmit grafice de execuție cu 
termene precise pentru fiecare re
per. Am sporit forțele la operațiile 
mai dificile și am întărit controlul 
interfazic cu oameni din rîndul ce
lor mai buni muncitori. Ei bine, co
manda a fost executată în mai pu
țin de o lună, fapt ce a determinat

La întreprinderea 
de aparate electrice 

de măsurat Timișoara

pe partenerul din Cehoslovacia să 
încheie imediat un contract ferm 
pentru anul 1985.

Cu aceeași răspundere și bine or
ganizat acționează colectivele spe
cializate pentru producția de export 
de la toate cele 9 benzi tehnologice 
unde se execută contoare monofa
zate și trifazate, precum și de la 
atelierul de aparate de tablou, pro
duse mai recent solicitate de firme
le străine.

— E greu să cîștigi o piață nouă, 
dar e și mai greu să o menții — ne 
spune Ioan Filip, inginerul șef al 
întreprinderii — pentru că intri me
reu în concurentă cu alți producă
tori, unii cu îndelungată tradiție în 
domeniul respectiv. Iată de ce, ridi
carea continuă a nivelului tehnic și 
calitativ al produselor oferite la 
export constituie pentru noi o obli
gație de mare răspundere, o înda
torire patriotică. Tocmai de aceea 
am regîndit din punct de vedere 
tehnic toate produsele pe care le 
exportăm și vă pot spune că. la ora 
actuală, toate tipurile de contoare 
monofazate și trifazate sînt moder
nizate în întregime. Cele mai multe 
îmbunătățiri sînt de ordin construc
tiv, ceea ce a determinat mărirea 
fiabilității lor și reducerea greutății. 
Totodată, n-a fost neglijat nici de- 
signul. Bunăoară, o modificare la 
magnetul permanent permite acum 
utilizarea unei singure pastile mag

elaborată de Institutul de învățămînt 
superior din Oradea, această origi
nală baterie, realizată la un nivel 
tehnic ridicat, are în componența sa 
15 schimbătoare de căldură care 
funcționează la presiuni de pînă la 
120 atmosfere. Ea dispune și de in
stalații pentru separarea și captarea 
bioxidului de carbon din apele geo- 
termale, care este folosit în scopuri 
industriale. Zilele acestea, bateria a 
fost expediată beneficiarului din 
Oradea, urmînd ca întreprinderea 
din Borzești să execute în perioada 
următoare alte 15—20 de astfel de 
instalații.

CONTRACTELE LA EXPORT 
- EXEMPLAR ONORATE. Ac- 
ționînd cu înaltă responsabilitate 
pentru înfăptuirea indicațiilor și o- 
rientărilor secretarului general al 
partidului privind obținerea în acest 
ultim an al cincinalului a unor re
zultate superioare in toate sectoa
rele de activitate, colectivele munci
torești din industria județului Timiș 
acordă o atenție deosebită realizării 
la timp și în condiții de înaltă ca
litate a producției destinate exportu
lui. Pînă sîmbătă, 9 februarie — ne 
transmite corespondentul nostru Ce
zar Ioana — unitățile timișene cu 
sarcini la export au livrat suplimen
tar partenerilor externi produse în 
valoare de peste 40 milioane lei. Ex
plicația acestei reușite : înnoirea con
tinuă a gamei sortimentale prin a- 
similarea și introducerea în fabrica

Numai că în sistemul de organiza
re a acestui sector nu toate unită
țile pot și au dreptul să vindă car
ne de pui. ci numai acelea care dis
pun de abatoare speciale, respectiv 
marile complexe avicole. în anumi
te cazuri speciale, aceste abatoare 
prelucrează doar pui obținuți din 
producție proprie. Ca regulă gene
rală insă, abatoarele de păsări pre
lucrează toți puii crescuți in unită
țile agricole de stat și cooperatiste 
de pe raza lor de activitate. în a

Puii care n-au ajuns încă găini, 
dar ouă... dobînzi

SUPUNEM ATENȚIEI UN CAZ DE COOPERARE INECHITABIL 
DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC ÎN CREȘTEREA PUILOR

ceastă Idee a fost glndită chiar o 
anumită cooperare în baza căreia 
complexele avicole asigură puii de 
o zi unităților cu care conlucrează, 
iar acestea au obligația să le revîn- 
dă puii apți pentru a fi livrați la 
consum.

Anul trecut, C.A.P. Mădăras a 
cumpărat de la întreprinderea „Avi
cola" Oradea peste 1.3 milioane de 
pui de o zi. la prețul de 2,85 lei bu
cata. După ce i-a îngrijit și furajat 
timp de 60 de zile, aproape 80 la 
sută din numărul total de pui i-a 
revîndut întreprinderii „Avicola", 
încasînd în medie 7 lei pe bucată. 
Dacă scădem costul puiului de o zi, 
rezultă că, de fapt, cooperativa a- 
gricolă din Mădăras a încasat doar 
4,15 lei pe fiecare bucată, respectiv 
10,50 lei pe kilogramul de pui. Cit 

netice In loc de două. Reproiectarea 
șasiului de aluminiu, a dus atît la 
ușurarea contorului, cit și la redu
cerea consumului de materiale. A- 
plicind cu fermitate indicațiile se
cretarului general al partidului, am 
extins gama reperelor comune folo
site la ambele categorii de contoa
re — circuitul de tensiune, miezul 
central, bornele de curent, placa de
calaj, palierul superior și inferior 
fiind doar cîteva din componentele 
unificate. Prin această acțiune de 
tipizare s-a asigurat creșterea sim
țitoare a productivității muncii atit 
în secția de prelucrări mecanice, cit 
și în sectorul montaj.

Sînt măsuri, acțiuni și inițiative 
care probează capacitatea tehnică și 
organizatorică a acestui destoinic 
colectiv muncitoresc, aflat în ulti
mii ani mereu printre fruntașii pe 
ramură. De altfel, așa se și expli
că faptul că, în acest an, prevede
rile de plan la export sînt mai mari 
cu 38,2 la sută față de 1984.

— Deși creșterea este foarte mare 
— precizează inginerul Gheorghe 
Tîrpe, directorul întreprinderii — 
am reușit să încheiem contracte la 
nivelul planului. Mai mult, analizînd 
minuțios modul de folosire a capa
cității mașinilor și instalațiilor de 
care dispunem, așa cum a cerut to
varășul Nicolae Ceaușescu la recen
ta ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., am găsit re
zerve de a realiza suplimentar, pînă 
la finele anului, o producție desti
nată exportului în valoare de 20 mi
lioane lei. Vom situa și în continua
re pe primul plan al preocupărilor 
noastre realizarea exemplară a sar
cinilor la export — problemă cen
trală a activității economice din fie
care unitate — întărind spiritul de 
ordine și disciplină Ia fiecare loc de 
muncă. Premisele pentru îrftăptui- 
rea sarcinilor de plan și a angaja
mentului asumat au fost create 
chiar din ianuarie, lună în care 
ne-am onorat toate comenzile față 
de partenerii de peste hotare și am 
executat în devans cantități impor
tante de contoare pentru Sudan, 
Zair și alte țări. Aș mai menționa 
că. din acest an, pe lingă produsele 
devenite tradiționale la export — 
contoarele și aparatele de tablou — 
livrăm un nou produs pe piețele ex
terne : este vorba de redresorul 
pentru încărcat acumulatoare de au
toturisme,. solicitat de mai multi 
parteneri de peste hotare.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

ție a unor produse cu performânțe 
superioare, organizarea de sectoare și 
formații specializate în execuția pro
duselor pentru export, întărirea con
trolului tehnic de calitate.

Tot în mod exemplar și-a onorat 
contractele la export în perioada 
care a trecut din acest an și co
lectivul de la Fabrica de aparataj e- 
lectric de înaltă tensiune, cea mai 
mare unitate din cadrul întreprinde
rii „Electroputere" Craiova. După 
cum tine să precizeze corespondentul 
nostru Nicolae Băbălău, nu e vorba 
de livrarea de produse oarecare, ci 
de transformatoare de măsură reali
zate la nivelul celor mai bune pro
duse similare fabricate pe plan mon
dial.

Organizîndu-și exemplar activita
tea și încadrîndu-se strict în canti
tățile de energie repartizate, colec
tivul de la întreprinderea de ele
mente pneumatice pentru aparate de 
măsură din municipiul Birlad își 
îndeplinește în mod ritmic și în con
diții de înaltă calitate planul la ex
port. Un succes cu atît mai semnifi
cativ — ne spune corespondentul 
nostru Petru Necula — dacă se are 
în vedere faptul că prevederile pla
nului de export pe 1985 sînt mai 
mari cu 63 la sută față de anul pre
cedent. Ba, mai mult, în această 
săptămînă au fost expediate supli
mentar partenerilor externi impor
tante cantități de mijloace electro
nice și electrotehnice de automati- 
zâre.

a cheltuit cooperativa în realitate 
pentru creșterea unui pui 7 Peste 7 
lei numai cu furaje, la care se a- 
daugă alți 6 lei cu retribuirea per
sonalului muncitor, consumul de e- 
nergie, amortismentul investiției etc. 
Adunînd aceste cheltuieli și compa- 
rindu-le cu veniturile, rezultă o pier
dere curată (dacă i se poate spune 
așa) de 9 lei la fiecare pui. Chiar 
dacă fermelor de păsări de la Mă- 
dăras Ii s-ar fi asigurat cantitatea 
de proteină necesară pentru a adu

ce puii, după 60 de zile, la o greu
tate de peste 1,3 kg și în acest fel, 
să-i poată vinde cu prețul de 14,50 
lei kilogramul, tot ar fi înregistrat 
o pierdere de 6 lei la kilogramul de 
carne. De ce ? — vom vedea mai 
departe.

Să enunțăm încă o dată că siste
mul de cooperare între întreprinde
rea „Avicola" și fermele de păsări 
din unitățile agricole este următo
rul : „Avicola", așa cum spuneam, 
vinde puii de o zi către aceste fer
me și-i cumpără apoi la o anumită 
greutate, ea singura avînd dreptul 
(pentru că dispune de abator) să-i 
industrializeze și să-i comercializeze. 
Beneficiile care rezultă în urma a- 
cestor operațiuni intră exclusiv în 
bugetul ei. Deci. „Avicola" Oradea, 
unitate care este, deopotrivă, și

Reducerea continuă a consumuri
lor specifice de materii prime și, în
deosebi, de metal constituie una din 
preocupările constante ale oameni
lor muncii de la întreprinderea de 
mașini-unelte din Bacău.

— Fabricăm astăzi nu mai puțin 
de 80 tipuri de mașini-unelte, față 
de numai 19, cite realizam cu un de
ceniu în urmă, cînd ne-am început 
activitatea, dar nici unul nu se asea
mănă cu cel lansat inițial în fabri
cație, ne spune ing. Vasile Gogu, 
directorul unității. An de an, ma
șinile noastre au fost reproiectate și 
modernizate, caracteristicile lor teh
nice de acum făcîndu-le competitive 
pe piața mondială. Și in acest an, 
mai mult de jumătate din producția 
planificată o reprezintă mașinile noi 
și modernizate. Ele se caracterizează 
printr-un grad înalt de tehnicitate, 
o fiabilitate sporită și, nu în ultimul 
rînd, printr-o greutate specifică re
dusă, ceea ce. bineînțeles, nu le știr
bește cu nimic calitățile funcționale.

Reținînd din spusele directorului 
ideea că mașinile-unelte fabricate la 
Bacău — începind cu cele mai sim
ple sau, mai bine zis, clasice, ca de 
exemplu mașinile de alezat și frezat 
și terminînd cu cele mai complexe, 
cum ar fi liniile flexibile de fabri
cație complet automatizate, cu co
mandă numerică și roboți industriali 
— au devenit an de an tot mai suple 
și înglobează o cantitate de metal 
tot mai redusă, ne-am interesat, în 
diferite sectoare de activitate, cum 
se realizează acest lucru. Așa cum 
ne-a precizat inginerul-șef al între
prinderii, tovarășul Ion Samachis, 
totul începe de la concepție. Cei 
peste 200 de specialiști care lucrează 
în atelierele de proiectare, cei mai 
mulți dintre ei proveniți din sectoa
rele productive, unde au căpătat o 
mare experiență practică, reproiec- 
tează și aduc, în fiecare an, îmbună
tățiri constructive unui mare număr 
de produse. realizind în acest fel 
mașini-unelte moderne și cu o greu
tate specifică mai mică.

Iată numai cîteva din exemplele 
cele mai concludente. Inginerul Cor
nel Udreanu, bunăoară, împreună cu 
tehnicienii Mihai Gherghel și Con
stantin Fotin, a terminat de curînd 
reproiectarea mașinii de frezat lon
gitudinal cu portal FLP-1 000. După o 
muncă asiduă, după studii și căutări 
febrile, ei au realizat o mașină com
plet nouă, cu totul deosebită de cea 
fabricată pină acum. Noua mașină 
este dotată cu afișaj de cote și, da
torită accesoriilor speciale cu care 
a fost înzestrată, execută un număr 
de operații de două ori mai mare și 
cu un grad superior de precizie. 
Deci noua mașină de frezat longitu
dinal cu portal FLP-1 200, cum a fost 
denumită, are performanțe superi
oare față de vechiul tip de utilaj, 
dar — ceea ce este cu totul remar

întreprinderea de țevi sudate din Zimnicea, județul Teleorman. Dotată cu 
utilaje moderne, de înaltă tehnicitate și profilată pe execuția de țevi sudate 
elicoidai și țevi sudate longitudinal, întreprinderea produce o gamă variată 
de sortimente de diferite dimensiuni. In fotografie : un aspect de muncă din 

secția de țevi sudate longitudinal

mamă și tată (ce-i drept, nu prea 
buni) pentru fermele din Mădăras, a 
cumpărat anul trecut de la acestea 
501 600 kg carne de pui pentru care 
a plătit 5,2 milioane lei. respectiv 
10,50 lei pe kilogramul de pui viu. 
După ce i-a jumulit și le-a tran
șat carnea în abator, i-a revîndut 
imediat la un preț mediu de aproa
pe 23 lei kilogramul. Luînd in con
siderare scăzămintele care au loc cu 
prilejul industrializării, ca și cheltu
ielile pe care le presupune un ase

menea proces, din această tranzac
ție „Avicola" se alege pe puțin cu 
un cîștig net de 8—9 lei pe kilogra
mul de carne.

Datele privind activitatea de pro
ducție și financiară care rezultă de 
pe urma unui asemenea mod de 
cooperare pot diferi de la o unita
te agricolă la alta dar sistemul în 
esența lui- este cel descris. Nu este 
desigur firesc ca activitatea economi
că a unei cooperative agricole să fie 
grevată, trasă înapoi de o cooperare 
defectuoasă, inechitabilă și, în ultimă 
instanță dăunătoare din punct de ve
dere economic. în cazul cooperati
vei agricole din Mădăras este vor
ba de milioane lei datorie. Bani 
cu care, dacă erau investiți cu fo
los, se putea crea o bază materia
lă, condiții pentru a produce mai 

cabil — cîntărește cu 4 000 kg mai 
puțin, iar gradul de valorificare a 
metalului a sporit de peste două ori. 
Făcînd un calcul simplu, autorul 
principal al acestei realizări, ing. C. 
Udreanu, ne spunea că, la numărul 
de mașini de acest fel fabricate pînă 
acum, întreprinderea a economisit 
circa 40 de tone de metal, iar la cele 
care vor fi realizate pînă la finele 
anului se vor mai economisi încă cel 
puțin 60 de tone. La rîndul său, in
ginerul Cornel Tarălungă, împreună 
cu alți specialiști, a realizat prin re- 
proiectare o mașină de alezat și fre
zat de tip AF-125, mai ușoară cu 
1 500 kg față de cele fabricate pînă 
acum. In fine, pentru a ne opri aici 
cu aceste exemple, un colectiv de

La întreprinderea 
de mașini-unelte 

Bacău

tehnicieni condus de inginerul Paul 
Cărămidaru a obținut prin moderni
zarea mașinilor-unelte convenționa
le tipuri noi, care pe lîngă faptul că 
sînt alimentate cu curent continuu 
și au un consum de energie pe uni
tatea de produs mai mic cu 30 la 
sută, sînt mai ușoare, în medie, cu 
două tone de metal fiecare. Deci 
prin acțiunea de modernizare a pro
duselor are de cîștigat și întreprin
derea băcăuană, și beneficiarii ma
șinilor-unelte, adică economia națio
nală în ansamblul ei.

Inginerul Vasile Stoleru, șeful ate
lierului de proiectare tehnologică, 
ne-a vorbit și despre o altă cale de 
economisire a metalului ; centrali
zarea fabricației și tipizarea unor 
produse. Faptul că de la începutul 
acestui an a fast centralizată și tipi
zată fabricarea plăcuțelor de ghidaje 
într-un atelier specializat a deter
minat nu numai creșterea producti
vității muncii și îmbunătățirea cali
tății pieselor, ci și reducerea consu
mului de metal cu peste 30 la sută. 
In prezent, specialiștii din acest ate
lier sînt preocupați de elaborarea 
altor asemenea tehnologii moderne 
de execuție centralizată și tipizată a 
lagărelor hidrostatice și plan-șaibe- 
lor, precum și pentru tratamentul 
termochimic, prin iono-nitrurare a 
broșelor și axelor principale de la 
mașinile-agregat.

Dar problema economisirii metalu
lui nu preocupă numai pe oamenii 
din sectoarele de concepție, ci și pe 
cei din secțiile și atelierele de pro
ducție. O inițiativă pornită cu cîtva 
timp în urmă din sectorul de pre
lucrări mecanice cheamă pe toți 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
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multă came. în situația cooperati
vei din Mădăras însă, investi
țiile făcute pentru dezvoltarea 
aviculturii „fructifică" mai de
grabă pagube și dobînzi. Situația 
ca atare nu folosește nimănui, nici 
cooperativei agricole în cauză, nici 
„Avicolei" din Oradea. în condi
țiile organizării și retribuirii mun
cii în acord global, fiecare forma
ție de lucru este retribuită în func
ție de rezultatele directe pe care le 
înregistrează, situație ce face ca, în
tr-un complex avicol profilat pe 
creșterea puilor, marea majoritate a 
personalului muncitor din fermele de 
producție (adică cei 'care duc greul) 
să nu-și poată realiza retribuțiile ce 
le revin, cu toate că. pe ansamblu, 
complexul ca atare își încheie ac
tivitatea cu beneficii realizate în to
talitate de pe urma industrializării. 
Desigur, o soluție posibilă, pe care 
o supunem atenției celor în drept, 
ar fi reglementarea prețurilor de de
contare sau de livrare între diferi
te faze ale procesului de producție, 
astfel încît să fie interesați direct și 
cei care produc pui și cei care îi 
industrializează și comercializează.

Aducînd în discuție cazul de la 
Mădăras, ne gîndim Ia situația 
anormală ca o unitate să-și dimi
nueze averea obștească numai șl 
numai din cauza unor erori de in
terpretare a noțiunii de eficientă 
economică, fapt ce generează mo
dalități de cooperare inechitabile și 
criticabile din toate punctele de ve
dere. Indiscutabil, la baza activității 
din agricultură trebuie să stea prin
cipiile economice specifice realizării 
unei producții de înalt randament și 
eficientă, obținute, cum e și firesc, 
în funcție de aportul real al fiecărei 
unități la realizarea produsului finit, 
aport care întruchipează de fapt 
cantitatea și calitatea muncii depu
se de toți participanții la realiza
rea lui. 

Iosii POP 
Ioan LAZA

din întreprindere să acționeze pe 
toate căile pentru a realiza din a- 
ceeași cantitate de materie primă 
mai multe produse finite. Populari
zată de către organizațiile de partid, 
sindicat și tineret, inițiativa a fost 
repede îmbrățișată de colectivele de 
muncă din toate sectoarele de acti
vitate. Muncitorii și specialiștii din 
compartimentul mecanic-șef. de e- 
xemplu, ca și cei din atelierul de fa
bricare a SDV-urilor și-au spus că 
și economiile mari se realizează 
adunînd gram cu gram. Ca urmare, 
au inceput să adune, să recondițio
neze și să reintroducă în circuitul 
productiv plăcuțele de oțel de la scu
lele așchietoare, diferite elemente de 
la dispozitivele uzate, precum și o 
seamă de piese de schimb de la ma
șinile intrate în reparații capitale : 
roți dințăte, șuruburi conducătoare, 
carcase, bucșe etc. Procedînd astfel, 
ei au renunțat să mai scoată din de
pozitele unității circa 35 tone de me
tal. gi in atelierele de sculărie au 
fost realizate însemnate economii de 
metal prin reducerea procentului 
admis de rebuturi la. piesele prelu
crate cu circa 20 la sută. Inginerul- 
șef al întreprinderii aprecia că, da
torită acestor strădanii, în anul 1985 
vor fi economisite mai mult de 200 
tone de metal. Calculele făcute de 
specialiști arată că din această can
titate de metal se pot realiza, în 
plus, circa 67 de centre de prelucra
re cu sistem de paletare sau 36 de 
mașini de rectificat ori 21 de mașini 
de rectificat cu portal rotativ de tip 
RPVA-1 000.

Din discuțiile purtate însă cu mai 
mulți muncitori și specialiști din 
diferite sectoare de activitate, am 
reținut că posibilitățile de reducere 
continuă a consumurilor specifice, de 
economisire a metalului în între
prinderea băcăuană nu au fost nici 
pe departe epuizate. Dimpotrivă. 
Lăcătușul Gheorghe Mocanu, de 
pildă, este de părere că prin repro- 
iectare și tipizare unele subansam- 
ble ar putea fi utilizate la o gamă 
mai mare de mașini-unelte, iar prin 
folosirea mai largă a elementelor de 
asamblare standardizate s-ar reduce 
simțitor numărul reperelor specifice 
fabricate în prezent în întreprindere 
cu un consum mare de manoperă și 
metal. Totodată, prin introducerea 
unor tehnologii noi, moderne de rea
lizare a pieselor de schimb pe mași
nile-unelte cu comandă numerică și 
pe centrele de prelucrare de tip 
CPFN-500 aflate în dotarea unității, 
s-ar reduce simțitor procentul de 
rebuturi. Inginerul Adrian Coban, 
șeful compartimentului C.T.C., ne 
spunea : „Deși, în general, procentul 
de rebuturi din secțiile prelucrătoare 
a scăzut in ultima vreme, el se men
ține totuși ridicat, mult peste cifra 
admisă, in special în atelierele de 
roți dipțate și .mecanică grea. Cred- 
că maiștrii, specialiștii din aceste 
sectoare ar trebui să-i ajute mai 
mult pe tinerii muncitori cu o cali
ficare mai slabă să-și ridice nivelul 
de pregătire profesională, să reali
zeze lucru de bună calitate". Tehni
cianul Gheorghe Ceaușu s-a referit 
în mod deosebit la necesitatea întă
ririi ordinii și disciplinei în toate 
secțiile și atelierele de producție și 
în special la prelucrări mecanice și 
montaj ; la respectarea cu strictețe 
a tehnologiilor de fabricație, la ne
cesitatea creșterii gradului de pre
gătire profesională și specializare a 
tuturor muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor din întreprindere, la 
sporirea exigenței controlului tehnic 
de calitate și mai ales a celui inter
fazic.

Iată doar cîteva probleme care, 
soluționate operativ, prin măsuri 
tehnice și organizatorice luate de 
conducerea unității, de organizația 
de partid de aici, ar permite redu
cerea și mai accentuată a consumu
rilor specifice de materii prime, e- 
conomisirea unor cantități tot mai 
mari de metal.

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scînteii"

Un nou utilaj 
pentru agricultura

La întreprinderea mecanică 
pentru agricultură și industria 
alimentară Năvodari a intrat în 
fabricație de serie un nou uti
laj destinat lucrărilor agricole : 
echipamentul complex pentru 
administrat îngrășăminte chi
mice EIC-4,8 pentru tractorul 
SM-800. Noul echipament se 
montează în fața tractorului și 
efectuează împrăștierea îngră
șămintelor chimice solide conco
mitent cu celelalte lucrări agri
cole de bază, cum ar fi aratul 
și pregătitul terenului. Utilajul 
este realizat în trei module cu 
trei lățimi de lucru, cea maxi
mă fiind de 4,8 metri, care îi 
asigură o înaltă productivitate 
și o mare eficiență economică 
prin aceea că incorporarea în
grășămintelor se face cu ace
lași consum de carburanți ne
cesar lucrărilor de bază — ara
tul și pregătitul terenului. 
(George Mihăescu, corespon
dentul „Scînteii").

Noutăti 
lehnico-stiiiitifice 

românești
Laserul în... 

subteran
De curînd, la Institutul de fizică 

și tehnologia aparatelor cu radiații, 
din cadrul Centrului național de fi
zică București — Măgurele, au fost 
finalizate lucrările la echipamentul 
cu lasere cu heliu-neon pentru con
trolul direcției în subteran. Apara
tul, denumit pe scurt „ALGOCS", a 
fost conceput de o echipă complexă 
de cercetare, formată din Virgil 
Vasiliu, Peter Bachmann, Marin 
Ristici, Petre Ghilac, Zinca Mariș, 
Constantin Moldovan, Silviu Geor
gescu și Florin Popiniuc, in cadrul 
unui proiect elaborat de Institutul 
de cercetări și proiectări pentru 
utilaj minier din Ploiești. Noul 
aparat va echipa instalația de forat 
orizontal, în secțiune plină, cu dia
metru mare. Acest utilaj, complet 
automatizat, realizat de întreprin
derea „1 Mai" Ploiești, destinat fo
rării galeriilor pentru hidrocentra
le, are o mobilitate extrem de re
dusă datorită dimensiunilor sale 
foarte mari. Ca urmare, el trebuie 
să fie permanent foarte bine orien
tat pentru a i se respecta cu exac
titate traiectoria, adică deplasarea 
față de axul galeriei. Această ope
rație, foarte importantă, se reali
zează cu ajutorul aparatului 
„ALGOCS". Dotat cu un laser cu 
heliu-neon, care emite un fascicul 
de lumină de mare direcționalitate, 
acest aparat permite orientarea 
utilajului de săpat galerii cu o pre
cizie de... o sutime de milimetru pe 
o distantă de 500 metri.

Instalație modernă 
destinată încărcării 

furnalelor
Specialiștii Institutului de proiec

tări metalurgice au conceput o 
nouă și modernă instalație desti
nată dozării și transportului șarjei, 
cintăririi aglomeratului mărunt și 
automatizării încărcării furnalelor. 
Ea a fost pusă în funcțiune la fur
nalul nr. 9 de la Combinatul side
rurgic Hunedoara și la furnalul 
nr. 1 de la Combinatul siderurgic 
Reșița, urmînd să fie extinsă și la 
alte furnale ale celor două combi
nate siderurgice.

Noua instalație, care înlocuiește 
actuala tehnologie de încărcare a 
furnalului cu vagon-cintar acționat 
manual, se compune din pilnii-cîn- 
tar dotate cu sistem electronic de 
cintărire, înregistrare și corecție 
automata a șarjei, precum și cu 
transportoare cu bandă care varsă 
încărcătura direct în schipurile fur
nalului. Totodată, instalația permite 
și separarea fracțiilor mărunte de 
aglomerat de minereu și de cocs 
înainte de dozarea propriu-zișă și 
încărcarea furnalului.

Ce avantaje tehnice și economice 
prezintă noua tehnologie 7 Prin 
modernizarea instalației de dozare 
și transport a șarjei se realizează 
reducerea erorilor de <j°zare pină la 
0,5 la sută, cu efecte pozitive asu
pra respectării prescripțiilor rețetei 
de încărcare și îmbunătățirii pro
prietăților de permeabilitate a co
loanei de materiale din furnal la 
trecerea gazelor. Toate acestea de
termină importante economii de 
cocs, care ajung pină la 35 kg pe 
tona de fontă. Aceasta înseamnă 
că, numai pe această cale, la Hune
doara se poate realiza o economie 
de cocs de circa 20 000 tone pe an, 
iar la Reșița — de circa 14 000 tone 
pe an.

Prelucrarea 
metalelor prin 
electroeroziune

Nomenclatorul de produse al mo
dernei întreprinderi timișorene 
„Electrotimiș", specializată in fa
bricarea de utilaje din domeniile de 
vîrf ale tehnologiei construcțiilor 
de mașini, s-a îmbogățit recent cu 
încă două agregate de înaltă teh
nicitate. Este vorba de două noi 
mașini pentru prelucrarea prin 
electroeroziune a metalelor, con
cepute și proiectate de specialiștii 
Institutului de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică pentru teh
nologia construcțiilor de mașini din 
București. Denumite „Eler 11“ și 
„Eler 21", ele sînt destinate prelu
crării prin procedeul neconvențio
nal al eroziunii electrice a pieselor 
din materiale dure și foarte dure, 
cum ar fi oțelurile aliate și inalt 
aliate, carburile metalice etc.

Dintre caracteristicile tehnico- 
funcționale ale acestor noi instala, 
ții se remarcă dimensiunile mese 
de lucru și ale bancului unde 
execută operațiile, fapt ce permi 
prelucrarea unor piese de gabari 
mari. Reține atenția, de asemene 
precizia deosebită de poziționare 
pieselor : plus-minus 0,02 mm 
tambur și plus-minus 0,01 mm 
cazul afișajului numeric.

„Secretul" eficienței deosebi' 
celor două moderne instalați 
prelucrare prin electroeroz 
constă in ușurința și precizii 
care acestea prelucrează sup 
țele de o mare complexitaț 
formelor de turnare și ale r 
telor. în fotografia de ma 
mașina de prelucrat prin e 
eroziune „Eler 11".

Vlaicu R



SCÎNTEIA — duminică 10 februarie 1985 PAGINA 3

ÎNTREGUL POPOR IȘI EXPRIMĂ DEPUNĂ APROBARE ȘI SATISFACȚIE PENTRU 
REALEGEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 1N ÎNALTA FUNCȚIE

DE PREȘEDINTE AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE
In telegrama COMITETULUI JU

DEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R. se spu
ne : Asemenea întregului nostru 
partid și popor, comuniștii, toți oa
menii muncii din această străveche 
vatră a țării dau o înaltă apreciere 
activității dumneavoastră de excep
țională valoare teoretică și practi
că, rolului hotărîtor pe care îl aveți 
în înfăptuirea construcției societății 
socialiste, cutezanței revoluționare, 
spiritului novator, capacității de 
sinteză vizionară care întruchipează 
desăvîrșit calitățile și virtuțile pro
prii poporului român al cărui fiu 
iubit și conducător stimat și recu
noscut sînteți.

Puternic mobilizați de minunatele 
perspective pe care Congresul al 
XIII-lea le deschide națiunii noas
tre socialiste, de spiritul mobiliza
tor al documentelor și hotărîrilor pe 
care le-a adoptat cel de-al III-lea 
Congres al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, ne exprimăm 
hotărîrea de a realiza exemplar sar
cinile care ne revin, de a depăși 
angajamentul de 1 miliard lei pro
ducție peste plan, în anul 1985, pe 
care și l-a asumat Conferința or
ganizației județene Argeș a Parti
dului Comunist Român, de a lua 
toate măsurile pentru pregătirea in 
cele mai bune condiții a cincinalu
lui 1986—1990, voința fermă de a nu 
precupeți nici un efort în sporirea 
contribuției Argeșului la dezvolta
rea economică a tării, principala 
cale de asigurare a fericirii și bu
năstării poporului, a înaintării 
neabătute a României pe drumul 
socialismului și comunismului.

împreună cu țara, argeșenii lși 
exprimă bucuria și satisfacția depli
nă față de realegerea dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în funcția de 
președinte al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, vă adresează 
din adîncul inimilor urări de multă 
sănătate, putere de muncă și viață 
îndelungată, să ne trăit! pentru glo
ria patriei noastre socialiste, pen
tru fericirea poporului român.

In telegrama COMITETULUI CEN
TRAL AL UNIUNII TINERETULUI 
COMUNIST se arată : Tînăra genera
ție a României socialiste, asemenea 
întregului nostru popor, a primit cu 
legitimă mîndrie patriotică și pro
fundă satisfacție realegerea dumnea
voastră în înalta funcție de președin
te al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, cel jnai reprezentativ 
forum al democrației noastre socia
liste, revoluționare.

In aceste momente sărbătorești, de 
puternică efervescență creatoare ce 
caracterizează întreaga noastră na
țiune, gîndurile pline de recunoștință 
ale tuturor tinerilor patriei se În
dreaptă spre dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, genialul ctitor și făuritor 
al destinelor noastre fericite, văzind 
în această nouă reînvestire garanția 
împlinirii celor mai îndrăznețe pro
iecte, celor mai înaripate vise șl as
pirații ale tinerei generații, crescută 
și formată în acești ani de glorie și 
măreție revoluționară fără precedent.

Reăfirmind adeziunea deplină, de 
gînd și faptă, a tuturor tinerilor pa
triei față de înțeleaptă politică in
ternă și externă a partidului nostru, 
permanent însuflețită și mobilizată 
de minunatul exemplu de muncă și 
activitate revoluționară pe care ni-1 
oferiți dumneavoastră, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că tînăra genera
ție a României socialiste, crescută și 
formată în spiritul înaltelor idealuri 
comuniste, alături de întregul nostru 
popor, într-o unitate indestructibilă, 
nu va precupeți nici un efort pentru 
înfăptuirea exemplară a istoricelor 
hotărîri adoptate de cel de-al XIII- 
lea Congres al partidului, pentru în
florirea continuă a scumpei noastre 
patrii, In luminosul drum spre con
struirea celei mai drepte orînduiri, 
visul de aur al omenirii — comu
nismul.

Pentru noi, ca și pentru toți fiii 
patriei, prin întreaga desfășurare, 
Congresul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste constituie o stră
lucită confirmare a preocupării dum
neavoastră statornice, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, pentru adincirea 
continuă a democrației socialiste, o 
elocventă expresie a adevărului că 
noua societate se construiește cu po
porul, pentru binele și fericirea lui 
— se relevă în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN BUZĂU AL 
P.C.R. și CONSILIULUI JUDEȚEAN 
AL F.D.U.S.

Realegerea dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de către cel de-al III- 
lea Congres, ca președinte al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste ne oferă minunatul prilej de a 
vă adresa, din adîncul inimilor, cele 
mai călduroase felicitări și urări de 
viață îndelungată, multă putere de 
muncă, spre binele și fericirea în
tregului nostru popor. Exprimîn- 
du-ne deplina adeziune față de a- 
ceastă opțiune politică, de însemnă
tate excepțională pentru continua a- 
dîncire a democrației socialiste, care 
constituie garanția sigură a înfăp
tuirii obiectivelor strategice stabilite 
de Congresul al XIII-lea al parti
dului, ne angajăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să muncim cu pasiune și dăruire re
voluționară pentru realizarea sarci
nilor de plan și a angajamentelor 
asumate pe 1985 și pe întregul cin
cinal, sporindu-ne astfel contribuția 
la edificarea socialismului și comu
nismului pe pămîntul scump al pa
triei.

CONSILIUL JUDEȚEAN AL SIN
DICATELOR MARAMUREȘ, în nu
mele celor peste 145 000 membri de 
sindicat români, maghiari; ucraineni 
și de alte naționalități din acest ju
deț, raportează cu mîndrie congresu
lui. dumneavoastră personal, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că. sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, 
sindicatele au mobilizat colectivele 
de muncă în marea întrecere socia
listă pentru realizarea sarcinilor de 
plan în toate sectoarele de activitate.

Sindicatele din Maramureș își în

sușesc pe deplin conținutul prețioa
selor dumneavoastră idei reieșite din 
raportul prezentat congresului, și se 
angajează ca, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, 
să-și sporească contribuția la înfăp
tuirea planurilor de dezvoltare eco- 
nomico-socială în profil teritorial, 
pentru crearea unor condiții cores
punzătoare de muncă și de viață în
tregului personal muncitor, ridicarea 
conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii.

Ne angajăm în fața dumneavoastră 
să acționăm cu toată răspunderea, 
pasiunea și abnegația pentru trans
punerea în viață a tuturor hotărîri
lor adoptate de cel de-al III-lea 
Congres al F.D.U.S., a luminoase
lor obiective stabilite de Congresul 
al XIII-lea al Partidului Comunist 
Român.

In telegrama CONSILIULUI JU
DEȚEAN BOTOȘANI AL F.D.U.S. 
se subliniază : Comuniștii, toți oa
menii muncii din județul Botoșani 
dau o înaltă apreciere faptului că 
dumneavoastră, genial strateg, strălu
cit ctitor de țară nouă, vă aflați și în 
continuare în funcția supremă de 
conducere a Frontului Democrației 
și Unității Socialiste.

însoțim calda și sincera noastră 
felicitare pentru realegerea dumnea
voastră în funcția supremă de con
ducere a Frontului Democrației și 
Unității Socialiste cu asigurarea — 
în numele tuturor organizațiilor care 
compun Frontul Democrației și Uni
tății Socialiste din județul Botoșani

• Nețărmurită prețuire și profundă recunoștință pentru prodigioasa dumneavoastră 
activitate consacrată făuririi socialismului și comunismului pe pămîntul României, 
spre binele și fericirea poporului

• Profundă apreciere strălucitelor demersuri și inițiative pe care le între
prindeți neobosit pentru promovarea cauzei păcii și colaborării internaționale, ridicînd 
tot mai sus prestigiul țării noastre în întreaga lume

• Hotărîre unanimă de a acționa cu energie și spirit revoluționar pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor pe acest an și pe întregul cincinal, pentru înfăptuirea 
istoricelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului

— că vom face totul pentru Înfăptui
rea exemplară a politicii partidului 
nostru, a indicațiilor și sarcinilor 
date de dumneavoastră, și ne anga
jăm ca, urmîndu-vă marele exemplu 
pe care ni-1 oferiți, să muncim în 
așa fel încît să realizăm întocmai 
sarcinile de plan în profil teritorial 
pentru anul 1985, să pregătim temei
nic, cu răspundere, în cele mai bune 
condiții, trecerea la înfăptuirea pre
vederilor planului dezvoltării econo- 
mico-sociale a județului pentru pe
rioada 1986—1990 și în perspectivă, 
pînă în anul 2000. Vom face — așa 
cum ați subliniat dumneavoastră în 
magistrala cuvîntare rostită la Con
gresul al III-lea — ca alegerile de 
la 17 martie să conștituie o puternică 
manifestare a voinței oamenilor 
muncii de pe plaiurile botoșănene 
de a asigura îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a planului pe acest 
an și a celui de-al 8-lea plan cincinal.

In telegrama CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL FEMEILOR se spune : 
In deplină unitate de cuget și sim
țire cu întreaga națiune română, cu 
profunde sentimente de stimă, dra
goste și nemărginită mîndrie patrio
tică, îngăduiți-ne să vă adresăm, în 
numele milioanelor de femei de pe 
întreg cuprinsul patriei, cele mai 
calde felicitări cu prilejul realegerii 
dumneavoastră în Înalta funcție da 
președinte al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, act politic de 
excepțională însemnătate.

In atmosfera de puternică angajare 
politică, revoluționară cu care în
tregul nostru popor întîmpină alege
rile de deputați de la 17 martie, ne 
reînnoim angajamentul solemn de a 
acționa cu fermitate și energie în 
vederea creșterii contribuției Consi
liului Național, a comitetelor și co
misiilor femeilor la realizarea în cele 
mai bune condiții a planului de stat 
pe acest an și pe întregul cincinal, 
a hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
al P.C.R., de a urma luminosul 
dumneavoastră exemplu de muncă și 
viață, al tovarășei Elena Ceaușescu, 
ridicîndu-ne la înălțimea încrederii 
și rolului pe care-1 acordați femeii în 
societate, urmîndu-vă cu credință și 
devotament nestrămutat.

Vă rugăm să ne permiteți, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ca, exprimînd încă o dată 
felicitările cele mai călduroase pen
tru realegerea dumneavoastră In 
fruntea celui mai reprezentativ or
ganism democratic al țării, asigurîn- 
du-vă de nețărmurita stimă și recu
noștință a Consiliului Național al 
Femeilor, a tuturor femeilor patriei, 
să vă adresăm din adîncul Inimilor 
urarea tradițională românească de 
viață lungă, multă sănătate și pu
tere de muncă, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, pentru Împlinirea 
celor mai nobile idealuri ale po
porului, spre gloria și fericirea na
țiunii noastre socialiste.

Cu legitimă mîndrie patriotică, co
muniștii, ceilalți oameni ai muncii
— tineri și vîrstnici — membri ai 
organizațiilor componente ale Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste din județul Teleorman, dau o 
înaltă apreciere magistralului raport 

prezentat de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în plenul celui mai larg 
organism democratic al tării, docu
ment de excepțională însemnătate 
principială și practică, ce jalonează 
cu probitate științifică, pe baza ho
tărîrilor Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român, direc
țiile de acțiune ale tuturor catego
riilor de oameni ai muncii în ve
derea înfăptuirii cu succes a lumi
nosului program de edificare a noii 
orînduiri pe pămîntul patriei — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN TELEORMAN AL P.C.R. 
și CONSILIULUI JUDEȚEAN AL 
F.D.U.S.

Exprimîndu-și totala adeziune față 
de realegerea dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în înalta funcție de pre
ședinte al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, comuniștii, toți 
oamenii muncii din Teleorman, ti
neri și vîrstnici, bărbați și femei, 
știindu-vă mereu în veghe la cîrma 
țării și urmîndu-vă îndemnurile 
înflăcărate, se angajează să-și de
dice forța brațelor și puterea minții 
realizării exemplare a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român, aducîndu-și astfel 
contribuția la înfăptuirea măreței 
opere de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

Toți oamenii muncii din MINIS
TERUL INDUSTRIEI CHIMICE, 
alături de întregul nostru popor, au 

luat cunoștință cu deosebită satis
facție și mîndrie patriotică de reale
gerea dumneavoastră în înalta func
ție de președinte al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste.

Sîntem stăpîniți de o mare 
bucurie că forumul național al de
mocrației și unității socialiste a dat 
aprecierea cuvenită înaltei valori a 
calităților dumneavoastră deosebite, 
de om și luptător revoluționar co
munist, a reales pe cel care întru
chipează în cel mai înalt grad vir
tuțile poporului român — realismul 
și cutezanța, dîrzenia și neînfrica- 
rea, spiritul de dreptate și setea de 
cunoaștere — pe patriotul înflăcărat 
si comunistul de omenie, eminentul 
bărbat de stat de numele căruia se 
asociază chipul patriei pe toate me
ridianele, promotor neobosit al păcii, 
independenței și suveranității națio
nale.

Ne angajăm să ne consacrăm în
treaga capacitate și putere de mun
că pentru înfăptuirea neabătută a 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român, a 
sarcinilor date de conducerea parti
dului, de dumneavoastră, tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
mult iubitul și stimatul nostru 
conducător.

Din acest reîntlnerit colț de țară, 
unde, ca pe toate meleagurile Româ
niei socialiste, sînt prezente la tot 
pasul însemnele progresului multila
teral, caracteristic „Epocii Ceaușescu", 
ne exprimăm sentimentele de înaltă 
recunoștință pentru grija pe care o 
purtați dezvoltării patriei, de profun
dă dragoste și prețuire pentru întrea
ga dumneavoastră viață pusă în 
slujba împlinirii marilor idealuri ale 
poporului român — se arată în te
legrama CONSILIULUI JUDEȚEAN 
DOLJ AL F.D.U.S.

In deplină concordantă cu aceste 
sincere sentimente, izvorîte din 
adîncul inimilor noastre, ferm con
vinși că ne alăturăm gîndului fier
binte al întregului nostru partid și 
popor, ne exprimăm bucuria pentru 
realegerea dumneavoastră, mult 
iubite șl stimate tovarășe secretar 
general, conducător de extraordinară 
clarviziune politică, revoluționar 
dîrz și încercat, exemplu strălucit 
de dăruire eroică și neobosită ac
țiune politică pentru făurirea celei 
mai drepte și mai umane societăți 
pe pămîntul strămoșesc, pentru pro
gresul, prosperitatea și afirmarea 
liberă, demnă a României în lume, 
în funcția de președinte al Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste. 
Aceasta este însăși chezășia împlinirii 
marilor noastre idealuri, așa cum ma
gistral au fost prefigurate în docu
mentele celui de-al XIII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, așa 
cum au reieșit din lucrările celui 
mai Înalt forum al democrației și 
unității socialiste, pentru ridicarea 
patriei noastre pe culmile cele mai 
înalte ale progresului și civilizației.

In numele CONSILIULUI POLI
TIC SUPERIOR AL ARMATEI, al 
comuniștilor și uteciștilor, al tuturor 
fiilor care slujesc patria socialistă 
sub drapelul tricolor, vă rugăm res

pectuos să ne permiteți să vă adre
săm, cu prilejul realegerii dumnea
voastră în înalta funcție de pre
ședinte al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, cele mai calde fe
licitări și urări de sănătate, viață 
îndelungată și putere de muncă, 
pentru a conduce mai departe, cu 
aceeași înțelepciune, fermitate și 
energie creatoare, poporul român pe 
drumul înaintării sale, libere și vi
guroase, spre culmile progresului și 
civilizației comuniste.

Vă raportăm, mult stimate tovară
șe comandant suprem, că organele 
și organizațiile de partid, toți comu
niștii și uteciștii vor acționa cu fer
mitate pentru ridicarea nivelului 
pregătirii de luptă și politice a tru
pelor, întărirea ordinii și disciplinei 
militare, creșterea capacității comba
tive a tuturor unităților și marilor 
unități, astfel încît armata să fie 
gata în orice moment ca, la che
marea patriei, poporului și partidu
lui, la ordinul dumneavoastră, să-și 
îndeplinească, cu demnitate și onoa
re misiunea sacră de a apăra, îm
preună cu întregul popor, cuceririle 
revoluționare, independența, suvera
nitatea și integritatea scumpei noas
tre patrii — Republica Socialistă 
România.

Toți oamenii muncii din județul 
nostru văd în cel de-al III-lea Con
gres al Frontului Democrației șl Uni
tății Socialiste — eveniment deosebit 
de important în viata întregului po
por — un înalt forum al autenticei 
noastre democrații socialiste, o stră

lucită confirmare a preocupărilor și 
inițiativelor dumneavoastră de o 
inestimabilă valoare teoretică și 
practică privind creșterea rolului 
marelui front democratic al patriei 
în întreaga viață social-politică, ex
presie convingăitoare a largului de
mocratism socialist, promovat cu 
consecvență revoluționară de partidul 
nostru, cadru politic al afirmării ple
nare a personalității umane, a spiri
tului creator, al geniului poporului 
român — se menționează în telegra
ma CONSILIULUI JUDEȚEAN GA
LAȚI AL F.D.U.S.

Urmîndu-vă pilda strălucită, de 
înaltă abnegație comunistă, noi, toți 
oamenii muncii din județul Galați, 
de pe marea platformă a oțelului, de 
pe schelele viitoarelor nave româ
nești, din construcții, de pe ogoare, 
din institute, din școli și facultăți, de 
pretutindeni ne angajăm, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să nu precupețim nici un 
efort, să ne consacrăm întreaga noas
tră capacitate de muncă și creație 
pentru a realiza în mod exemplar 
sarcinile și angajamentele din acest 
an, obiectivele viitorului cincinal, 
pentru a spori în trăinicie și frumu
sețe chipul drag al României socia
liste.

In această atmosferă vibrantă, de 
puternic avînt patriqtic și entuziasm 
creator, de afirmare deplină a de
mocrației noastre socialiste, munci
torești, revoluționare, membrii CO
MISIEI CENTRALE DE REVIZIE A 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, 
asemenea tuturor cetățenilor patriei, 
își exprimă din adîncul inimii totala 
adeziune la realegerea dumneavoas
tră în înalta funcție de președinte al 
celui mai larg și reprezentativ orga
nism politic din societatea noastră — 
Frontul Democrației și’Unității So
cialiste.

Cinstind cu legitimă mîndrie pa
triotică și profundă recunoștință în
delungata dumneavoastră activitate 
revoluționară, contribuția hotărîtoa- 
re, de o excepțională însemnătate în 
elaborarea și fundamentarea științi
fică a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, vă în
credințăm și cu acest prilej că vom 
acționa cu toate forțele, cu înaltă 
răspundere comunistă pentru a da 
viață îndemnurilor dumneavoastră 
mobilizatoare, in vederea înfăptuirii 
exemplare a hotărîrilor și directive
lor Congresului al XIII-lea al parti
dului, de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate în patria 
noastră,

Dlnd expresie voinței unanime a 
celor 3 500 de oameni ai muncii din 
întreprinderea „AUTOMATICA", în 
deplin consens cu gîndurile și nă
zuințele fierbinți ale întregului po
por, cu inimile pline de nemărgini
tă bucurie, adîncă satisfacție și le
gitimă mîndrie patriotică, salutăm 
realegerea ,1a cel de-al III-lea Con
gres al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste în funcția de pre
ședinte, a dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și 
stimat fiu al națiunii noastre socia
liste, proeminentă personalitate a 
vieții politice contemporane.

In inimile și conștiința noastră, 
acest act de o deosebită însemnătate 
este chezășia afirmării acestei for
me superioare de unire și coordona
re a eforturilor întregii națiuni, ce 
îl reprezintă Frontul Democrației și 
Unității Socialiste, de manifestare a 
voinței și hotărîrii poporului nostru 
de a realiza programul construcției 
socialiste și comuniste, de a-și 
făuri în mod conștient viitorul lu
minos, liber și demn.

Manifestîndu-ne deplina noastră 
mîndrie patriotică și profunda satis
facție pentru această hotărîre, ne 
luăm angajamentul să ne aducem 
contribuția la vasta operă de în
făptuire a Programului partidului de 
înaintare a României și a poporului 
ei pe calea progresului și civilizației 
socialiste.

Constituirea, la cel de-al II-lea 
Congres al F.D.U.S., a Organizației 
Democrației și Unității Socialiste a 
contribuit la ridicarea pe o treaptă 
mai înaltă a democrației noastre so
cialiste — adevărată și originală — 
care a creat condițiile participării și 
mai intense a maselor largi de oa
meni ai muncii de pe întreg cuprin
sul țării la întreaga viață politică și 
economico-socială a României —■ se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN HUNEDOARA AL 
O.D.U.S.

Urmînd neabătut îndemnurile și 
orientările fundamentale ale făuririi 
noii societăți, indicațiile pe care 
dumneavoastră personal ni le-ați dat 
cu ocazia vizitelor de lucru efectuate 

în județul Hunedoara, noi, cei 83 000 
membri ai O.D.U.S., sub permanenta 
conducere a organizațiilor de partid, 
am contribuit și contribuim la impor
tantele mutații calitative produse în 
munca și viața hunedorenilor. însu
flețiți de exemplul dumneavoastră 
de muncă, încrezători în idealurile 
socialismului și comunismului pe 
care le promovați cu o deosebită 
forță și abnegație, vă încredințăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa 
cu răspundere și devotament pentru 
a lărgi aportul nostru la înfăptuirea 
neabătută a istoricelor directive 
adoptate de Congresul al XIII-lea al 
partidului, a programelor adoptate de 
Congresul al III-lea al F.D.U.S., spre 
continua înălțare și înflorire a 
scumpei noastre patrii.

Cu adînca emoție a bucuriei și 
nemărginită mîndrie patriotică, toți 
comuniștii, întregul personal al MI
NISTERULUI DE INTERNE își ex
primă profunda satisfacție pentru re
alegerea în unanimitate, în înalta 
funcție de președinte al Frontului 
Democrației șl Unității Socialiste, a 
dumneavoastră, fiul cel mai strălucit 
și iubit al națiunii.

Asigurîndu-vă de profundul devo
tament și exprimîndu-vă întreaga 
gratitudine pentru tot ce faceți pen
tru binele și fericirea poporului ro
mân, pentru consolidarea indepen
denței și suveranității naționale a 
patriei, vă rugăm să ne permiteți, 
mult iubite și stimate tovarășe co
mandant suprem, să ne angajăm 
solemn că însuflețiți de luminosul 
dumneavoastră exemplu de muncă 
și viață ne vom consacra toate for
țele infăptuirii neabătute a politicii 
partidului, slujirii cu credință a 
cauzei nobile a socialismului, a in
tereselor supreme ale țării, apărării 
cu vigilență și fermitate a marilor 
valori ale societății noastre socia
liste.

Acționînd în spiritul ordinelor și 
indicațiilor dumneavoastră, vom a- 
corda o atenție deosebită extinderii 
conlucrării cu masele populare și 
organismele democratice ale oameni
lor muncii în scopul întăririi clima
tului de ordine și disciplină din so
cietate, al respectării și aplicării ne
abătute a legalității socialiste și a 
normelor de conviețuire socială.

Alături de toți cetățenii patriei, 
ne exprimăm întreaga noastră bucu
rie, deplina satisfacție și mîndrie 
patriotică pentru realegerea tovară
șului ^icolae Ceaușescu în funcția 
de președinte al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste — ex
presia cea mai grăitoare a unității 
socialiste a poporului în jurul parti
dului, a voinței și hotărîrii sale de 
a acționa puternic pentru înfăptuirea 
programului partidului, a politicii 
sale interne și externe, a Directive
lor Congresului al XIII-lea al P.C.R. 
— se spune în telegrama COMITE
TULUI MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA 
AL F.D.U.S.

Angajați cu hotărîre în îndeplini
rea exemplară a sarcinilor ultimului 
an al actualului cincinal, oamenii 

muncii din municipiul Cluj-Napoca, 
mobilizați de însuflețitoarele indica
ții formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și in cadrul acestui mare 
forum democratic al tării, vor 
munci cu toată pasiunea și răspun
derea pentru transpunerea în viață 
a istoricelor hotărîri ale Congresu
lui al XIII-lea al partidului, pentru 
a-și spori contribuția la progresul 
neîntrerupt al patriei, la ridicarea 
ei pe cele mai înalte culmi ale civi
lizației socialiste și comuniste.

In telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE MAGHIARA se arată : In 
aceste momente solemne, exprimind 
sentimentele de legitimă mindrie pa-, 
triotică, de nețărmurită bucurie și 
profundă satisfacție ale oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară din 
România, vă adresăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai calde și respectuoase feli
citări cu ocazia realegerii dumnea
voastră în înalta funcție de președin
te al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste.

De concepția și activitatea dum
neavoastră este nemijlocit legată în
treaga strategie a devenirii noastre 
socialiste, în care se înscriu puter
nica dezvoltare a democrației munci
torești, revoluționare, crearea unui 
cadru organizatoric larg democratic 
— unic în felul său — din esența că
ruia rezidă asigurarea deplinei ega
lități a tuturor cetățenilor patriei, 
fără deosebire de naționalitate, reali
zarea unor relații economice și so

ciale echitabile ce permite fiecărui 
cetățean să ducă o viață demnă, 
prosperă.

însușindu-ne întru totul orientările 
și sarcinile cuprinse în magistrala 
dumneavoastră expunere rostită de 
la înalta tribună a Congresului al 
III-lea al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, exprimînd unani
ma șl deplina adeziune la politica 
internă și externă a partidului și sta
tului, vă încredințăm, mult iubito și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că oamenii muncii de naționalitate 
maghiară, in strînsă unitate și frăție 
cu întregul popor, vor munci cu ab
negație și dăruire patriotică, revolu
ționară, pentru înfăptuirea neabătută 
a istoricelor hotăriri adoptate de 
Congresul al XIII-lea al partidului, 
spre înălțarea României pe tot mai 
Înalte culmi ale civilizației socialiste 
și comuniste.

Cu prilejul realegerii dumneavoas
tră în înalta funcție de președinte al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, comuniștii ORGANIZAȚIEI 
DE PARTID A APARATULUI C.C. 
AL P.C.R. se simt deosebit de ono
rați de a vă putea adresa din inimă, 
cu nespusă dragoste și sentimente 
de vibrantă mîndrie patripticâ, 
călduroase felicitări, împreună cu en
tuziastele lor urări de noi șl strălu
cite succese în impresionanta operă 
constructivă al cărei genial inspira
tor și înțelept conducător sînteți. 
Totodată, vă dorim din inimă multă 
sănătate, viață îndelungată, deplină 
putere de muncă, fiind pe deplin în
credințați că avîndu-vă permanent 
în fruntea noastră vom acționa în- 
tr-un singur gînd și o singură vo
ință cu întreaga națiune pentru a 
înfăptui la un înalt nivel calitativ 
toate obiectivele aprobate de Con
gresul al XIII-lea al Partidului Co
munist Român.

însuflețiți de mobilizatoarele în
demnuri transmise de dumneavoas
tră de la tribuna Congresului Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, ne angajăm să facem totul 
pentru a ne aduce contribuția la a- 
sigurarea condițiilor de manifestare 
deplină a democrației muncitorești- 
revoluționare, a capacității creatoare 
a oamenilor muncii, la cultivarea 
sentimentului patriotismului revolu
ționar, a dragostei față de țară, 
partid și popor, la realizarea operei 
unite a întregii națiuni — construc
ția societății socialiste multilateral 
dezvoltate șl înaintarea spre comu
nism.

Prin Întreaga sa desfășurare, cel 
de-al III-lea Congres al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste și 
a Il-a Conferință pe țară a Organi
zației Democrației și Unității Socia
liste s-au constituit într-o strălucită 
expresie a unității întregului nostru 
popor in jurul partidului, a dumnea
voastră, iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — se spune in 
telegrama COMITETULUI MUNI
CIPAL ORADEA AL P.C.R. si CON
SILIULUI MUNICIPAL AL F.D.U.S.

Realegerea dumneavoastră In func
ția supremă de președintă al Fron
tului Democrației și Unității Socia

liste ne oferă un minunat prilej de 
a ne manifesta nemărginita noastră 
bucurie împreună cu recunoștința 
fierbinte pentru tot ce ați făcut și 
faceți spre gloria și fericirea națiu
nii noastre socialiste. Făcîndu-ne 
mesagerii gîndurilor și sentimentelor 
comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii orădeni, români, români de 
naționalitate maghiară și români de 
alte naționalități, care trăiesc și 
muncesc pe aceste plaiuri înfloritoa
re în deplină unitate și frăție, ne 
angajăm cu responsabilitate comu
nistă, cu fermitate revoluționară 
pentru înfăptuirea la cote înalte și 
eficiente a tuturor sarcinilor din in
dustrie și agricultură, în celelalte 
sectoare de activitate ce ne revin în 
acest an hotăritor pentru îndepli
nirea cincinalului actual și pregă
tirea condițiilor pentru cincinalul 
1986—1990, ăducîndu-ne contribuția la 
înfăptuirea istoricelor documente a- 
doptate de cel de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, 
cit și de înaltul forum al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste.

împreună cu întreaga țară, am ur
mărit cu nețărmurită bucurie și vie 
satisfacție întreaga desfășurare a 
lucrărilor Congresului al III-lea al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, am participat direct, cu 
gindul și fapta noastră, la mărețul 
act politic, emoționant, al reinvesti- 
rii dumneavoastră în funcția de pre
ședinte al Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, hotărîre ce atestă cu pu
tere că avem un popor, un partid și 
o singură voință nestrămutată, aceea 
de a vă ști mereu în frunte, pe dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — se subliniază 
in telegrama COMITETULUI COMU
NAL DE PARTID RECAȘ și CON
SILIULUI COMUNAL AL F.D.U.S.

Această unanimă și supremă op
țiune cu semnificații deosebite în 
viața politică a țării, ce înmănun
chează sentimentele de profundă 
prețuire și recunoștință ale comu
niștilor, ale tuturor fiilor acestui pă- 
mint, constituie confirmarea atașa
mentului nemărginit al intregului 
nostru popor față de politica gene
rală a partidului, față de dumnea
voastră, mult stimate tovarășa 
Nicolae Ceaușescu, eminent condu
cător de partid și de stat, comunistul 
de aleasă omenie, ce întruchipează 
cele mai înalte virtuți ale națiunii 
noastre socialiste, revoluționarul și 
patriotul înflăcărat, apreciat și pre
țuit pretutindeni ca apărător dîrz și 
neînfricat ăl dreptății și libertății 
sociale, luptător neobosit pentru pace 
și colaborare multilaterală între po
poare, calități ce v-au atras admi
rația întregii lumi, România socia
listă avînd prieteni pe toate meri
dianele globului.

Realegerea dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, in fruntea 
celei mai largi organizații, de un 
profund democratism muncitoresc 
revoluționar, împlinește gîndurile și 
voința unanimă a poporului român 
de a avea la cîrma treburilor între
gii obști pe cel mai iubit fiu al 
neamului românesc — se arată in 
telegrama adresată de MINISTE
RUL INDUSTRIALIZĂRII LEMNU
LUI ȘI MATERIALELOR DE CON
STRUCȚII.

Mobilizați de minunatul exemplu 
de angajare militantă, plenară, in 
soluționarea tuturor treburilor ce 
privesc mersul înainte al societății 
noastre, de spiritul de sacrificiu, 
pildă de muncă și viață comunistă, 
pe care ni le dați în permanentă, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Njcolae Ceaușescu, ne angajăm că 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru îndeplinirea neabătută a sarci
nilor ce ne revin.

In numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din cadrul Minis
terului Industrializării Lemnului și 
Materialelor de Construcții, strîns 
uniți în jurul partidului, înfăptuind 
cu consecvență sarcinile ce le sînt 
încredințate. Vă exprimăm hotărîrea 
fermă de a acționa cu dăruire pen
tru înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului, de 
a îndeplini în mod exemplar hotă- 
rîrile Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român.

Cel de-al III-lea Congres al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste ne oferă un nou prilej de a 
exprima, in numele tuturor locuito
rilor, totala adeziune la politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, sentimentele de fier
binte dragoste și aleasă recunoștin
ță față de dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, pen
tru tot ce ați făcu,t și face'i spre bi
nele și măreția patriei noastre so
cialiste, pentru bunăstarea și feri
cirea tuturor fiilor ei, pentru con
secvența cu care militat! neobosit 
pentru apărarea dreptului funda
mental al oamenilor la viată, la 
pace, la existentă liberă și demnă 
— se menționează în telegrama CO
MITETULUI MUNICIPAL TULCEA 
AL P.C.R. și CONSILIULUI MU
NICIPAL AL F.D.U.S.

încheind anul 1984 cu succese de 
seamă în toate domeniile de activi
tate, sîntem deplin angajați în rea
lizarea exemplară a mobilizatoarelor 
sarcini ce ne revin în 1985 pentru 
traducerea în viață a obiectivelor 
stabilite de cel de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român. 
Dînd glas totalei noastre adeziuni 
față de documențele adoptate de cel 
de-al III-lea Congres al Frontului 
Democrației șl Unității Socialiste, 
care asigură luminoase perspective 
dezvoltării economice a țării, ne an
gajăm, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. să facem 
din indicațiile și orientările dum
neavoastră, de o inestimabilă valoa
re teoretică și practică, cauza fun
damentală a muncii și vieții noas
tre, să acționăm cu abnegație și spi
rit revoluționar, să nu precupețim 
nici un efort pentru transpunerea 
neabătută in viată a politicii inter
ne și externe a partidului și statu
lui, pentru înfăptuirea socialismului 
și comunismului în patria noastră 
dragă. Republica Socialistă România.
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„Șansele
lor prin

tuturor
muncă

Toma Todea, inginer- 
șef la mina Motru-vest, 
sector tlnăr al întreprinde
rii miniere Motru. E ar
delean, de pe valea Ampo- 
iului. Au fost unsprezece 
frați la casa moțului To
dea. Patru dintre ei au ales 
mineritul, la Zlatna. Toma 
însă a fost dat la o rudă, 
mai îndepărtată, să-1 creas
că. să-l facă om. cum se 
justifica pe atunci.

— Nu mai erau argațl in 
țară la vremea aceea, re
voluția măturase boierii, 
chiaburii învățau să-și lu
creze singuri pămintul — 
povestește Toma Todea. 
Dar eu argat nimerisem, 
la vîrstă fragedă, acoperit 
în fața lumii de haina ru
deniei.

— Vă creștea...
— Așa zicea. Păzeam va

cile și oile pe tăpșanuri, in 
trăistă cu un* codru de pli
ne bine drămuit, să nu mă 
satur niciodată, să nu a- 
dorm cumva de sătul șl vi
tele să o ia razna. M-am 
îmbolnăvit și mi-au pus în 
traistă sticluță cu leacuri și 
m-au trimis la cimp, cu 
vitele, acolo să iau leacu
rile, să 
în pat,

— Ce 
tați ’

— Nu 
el este __ _
S-au liniștit și trăiesc ca 
oamenii. Nu am 
ce strîngeau cu ___ „__
Aflînd că se caută elevi 
pentru școala profesională 
minieră din Zlatna, atit 
i-am spus femeii — că era 
singură acasă : „Nană 
Cheti, m-am dus, nici îna
poi nu mă uit !“. Am, fost 
vagonetar, ajutor de miner, 
miner. M-a prins cartea de' 
mină și am făcut liceul 
seral. M-am dus apoi la 
Petroșani, la facultate, la 
cursul de zi, bazindu-mă 
pe forțele mele, refuzind 
înfierea propusă de foștii 
mei stăpîni, care venea 
prea tîrziu, ca o remușca- 
re. Viața m-a învățat să-1 
judec pe om numai după 
munca și faptele lui. Ele 
sint oglinda în care-1 pot 
privi și cunoaște pină în 
adincuri.

povestește simplu, curgă
tor, cu multă vioiciune.

— Moții sint cam tăcuți 
T-.pbservăm oqL Nu prea 
le ăemănați.

— Sint ardelean olteni- 
zat — glumește Toma To
dea. De la sosirea mea aici, 
am devenit iute la vorbă, 
îi dovedesc pe olteni.

— Oltenii spun că Ia 
muncă sinteți și mai iute. 
Dar povestiți-ne cum ați 
ajuns in acest colț de țară.

— Iată cum a fost. M-am 
Însurat în ultimul an de 
facultate. Nevastă-mea de
venise farmacistă, luase

nu pierd vremea 
sub pătură.
amintire le pur-

mi-s dragi. Acum, 
cioban ia C.A.P.

înțeles de 
îndîrjire.

Mihai VISOIU

nu au 
la ale-

nu are forța lui 
atunci mai bine 
treci tu în frun- 
spus oamenii —

la des- 
Adică, 

al pro-

r

într-un 
întimplat 
Otînjeac,

ochii mei cifre, ci tone 
cărbune — le simt fi- 
greutatea, pentru că și

comodă nu are 
te face să uiți 
Intru în mină 

rabd să nu pun 
cind

eu, cui med

Firescul gest al responsabilității

T. IL1E

C A S C AT O R11

«

inșelă- 
să se 

proces 
intr-un

Că" 
pe 
în-

al colectivului, Alisan- 
T., cunoscut in cercu- 
de specialitate, adică 
logodnicilor de profe- 
sub porecla de Gigi

Valentin SILVESTRU/

PERSONAJE Șl IPOSTAZE

,,, .... ' .‘v '

sînt egale, iar fructificarea 
cinstită aparține fiecăruia11

De la înălțimea
daitoneîi de om

s-au cernut oamenii; „muș
tele la arat“ au fost luate 
de vint. în minerit, tova
rășe, ca și in întreaga 
noastră viață, de altfel, 
nu-i în cinste decît ener
gia umană reală, cea care 
vrea să se realizeze. Ia in- 
chipuiți-vă că în loc de 
stilp de fier folosesc la 
sprijinirea abatajului stilp 
de carton. Ce s-ar întîm- 
pla ? Așa și cu oamenii.

olane. Dacă totul a fost 
bine întocmit de mîna 
meșteră a vieții, pot bate 
oricit vîntul și ploaia, poa
te șă se cutremure mun
tele — casa-i casă, pu
ternică, le înfruntă pe toa
te. Chiar dacă un colț da 
piatră-i mai ieșit, îl în
drept cum mă pricep ; 
dacă un căprior e mai hiit, . 
asud și-l pun la locul lui. 
înțelegeți ? Așa e și omul.

CONVORBIRI CU PROMOTORI 
Al SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

postul și prima retribuție. 
Urmam eu. Eram sărăcuți, 
ca la început de drum, tot 
ce aveam era pe noi. Pri
mul lucru pe care l-am 
cumpărat a fost un covor 
de iută. L-am așternut in 
mijlocul camerei și ne-am 
așezat pe el. Lumea era a 
noastră. „Ai grijă — mi-a 
zis femeia — să nu accepți 
post prin Moldova sau prin 
Oltenia, să nu ne depărtăm 
de casă !“. 
mi-am zis 
ne-am luat 
și ne-am și

— Și unde ați primit pri
mul post ?

— în Oltenia, unde a fost 
mai mare nevoie, la mina 
Roșiuța. Am „debarcat" 
aici amîndoi, cu două vali
ze și... covorul.

— Are un tîlc povestea.
— Poveste adevărată. Cum 

e povestea atîtor oameni 
în țara asta, oameni care-și 
înțeleg menirea și pornesc 
în viață încrezători în for
țele lor.

— Sinteți aici, Ia Motru- 
vest, de la începutul mi
nei. Oamenii ne-au poves
tit despre primul țăruș, 
despre prima galerie, des
pre prima tonă de cărbu
ne. Au fost, la început, re
zultate slăbuțe. Apoi, ra
pid, au crescut rezultatele 
bune. Ce miracol a inter
venit ?

— în focul deschiderii 
galeriilor, jn zilele și nop
țile de muncă pentru mai 
buna organizare a abata
jelor, a brigăzilor, pentru 
stabilirea componenței lor.

Ia te uită —
— de-abia 

covor de iută 
legat la gard !

— Ne spunea cineva că 
nu aveți îngăduință, că e 
greu să corespundă cineva 
părerii dumneavoastră...

— O fi fost vreunul pe 
care l-am certat cu vorbă 
aspră pentru vreo neregu
lă. Eu nu accept nici pen
tru mine îngăduință, m-aș 
socoti înjosit. încredere și 
înțelegere, in sens bun, da, 
cer și dau și 
tă, cu carul. Și ajutor și 
sprijin celui care vrea să 
se depășească. Vedeți dum
neavoastră, omul e ca o 
casă. Ca și ea, la început, 
în tinerețe, își pune teme
lie. Cată însă să fie teme
lie bine turnată in pămint 
sănătos, pentru ca, mai 
tîrziu. Să se țină bine pe 
ea pereții de piatră și aco
perișul bogat așternut cu

Mă uit la faptele lui și în
țeleg cum a fost întocmit. 
Dacă treaba e pornită bine, 
mă bucur și merg la drum 
cu el. pină în pînzele albe. 
Credeți că nu s-a procedat 
la fel și cu mine ?

— Nu aveți o viață prea 
comodă.

— Viața 
frumusețe, 
că trăiești, 
și nu 
umărul cind ortacii mei 
cară un utilaj sau fixează 
un stilp de susținere ; nu 
rămin dator la o vorbă cu 
piper, chiar dacă-mi aduce, 
pe moment, neplăcere ; 
cifrele statistice de pe bi
roul meu, de pildă, nu sint 
în 
de 
zic

eu am pus mîna la scoate
rea lor. Acesta-i rostul 
nostru, în rostul armonios 
al țării. De la rostul aces
ta nu poți abdica, nu ai 
dreptul. Trăiești mai bine 
în traiul mai bun al țării. 
Șansețp tuturor sînt egale, 
din pornire — aceasta e 
dreptatea societății noas
tre ; fructificarea lor prin 
muncă cinstită îți aparți
ne, ti se creează toate con
dițiile pentru asta.

— Cum se petrec lucru
rile, de pildă, la dumnea
voastră ?

— Iată, în fruntea unei 
brigăzi il aveam pe Ion 
Scrieciu, maistru In mese
ria lui, I-a venit vremea 
să iasă în pensie. Ortacii, 
după ce au chibzuit cu gri
jă, l-au ales brigadier, în 
locul lui. pe Ion Stan. Ion 
Stan ăsta a stat sub mina 
lui Scrieciu — vagonetar, 
ajutor de miner, miner. 
Nu l-a cocoloșit, l-a trecut 
prin tot laminorul minei, 
atent la cum ii mergea lui 
mintea, cum își judeca 
munca lui și pe a celor
lalți, cum îi asculta la ne
cazurile și bucuriile lor. 
„Ca să nu-i întoarcă oame
nii spatele atunci cind va 
trebui să le spună : Hai ! 
— imi mărturisea Scrieciu, 
recomandîndu-1. Stan va 
ști, să tragă oamenii după 
el !“.

— înseamnă că 
fost discuții multe 
gerea de atunci.

— L-au ales 
glas. La fel s-au 
lucrurile și cu

trecut în locul lui Paizan, 
plecat și el în pensie. Otîn
jeac nu voia să ia condu
cerea, că 
Paizan și 
lipsă. „Ia 
te — i-au 
arată ce știi și noi te-om 
sprijini să ajungi ca acela, 
să-1 și 'întreci".

— Adică... l-au ajutat.
— Nu, i-au creat condi

ții, încrezători in capacita
tea lui profesională și în 
calitatea lui de om drept, 
fără ascunzișuri. Vedeți, 
valoarea umană capătă 
preț numai în cimpul pro
ducției, sub ochii oameni
lor și ea este .promovată 
cu tărie prin sistemul de-

mocrației noastre munci
torești.

...Se înnoptase. Ne-a înso
țit, pe sub cerul înstelat, 
încremenit in gerul aspru 
al acestei ierni, pe drumul 
de întoarcere spre orașul 
Motru tehnicianul Ion 
Scurtu, secretarul comite
tului de partid al minei. 
Fusese de față la toată 
discuția noastră. „De la 
oameni ca Todea înveți 
cum să deosebești în viață 
stelele false de cele auten
tice — ne-a spus 
părți re secretarul, 
drumul deloc ușor 
priei împliniri".

Dionisie SINCAN

FIȘIER SOCIAL

„Dacă
știam că erați

dumneavoastră..."
Doctorul avea o 

mulțime de scrisori de 
mulțumire. Le orin- 
duise intr-un sertar al 
bibliotecii, zicind că 
ele sint pagini din 
cartea vieții sale. A 
ținut insă neapărat 
să-mi arate una dintre 
ele care era, intr-ade
văr, copleșitoare, dar, 
in același timp, ii 
amintea o intimplare 
ciudată cu un tîlc 
adine, demn de subli
niat măcar pentru 
ceea ce ar trebui să 
înțelegem prin noțiu
nile de respect real, 
de politețe reală in 
viața noastră de zi cu 
zi și nu doar ca pure 
acte de conveniență. 
Pacientul care i-o tri
misese scăpase de la 
un pas de moarte. Se 
născuse a doua oară, 
cum mărturisea, ope
rația aceea fiind hotă- 
ritoare. Nimeni n-ar 
fi putut găsi cuvinte 
mai pline de recu
noștință. Păreau, ci- 
tindu-le, să facă să 
foșnească, in plină 
iarnă, pădurea. Bucu
ria de viață aproape 
că nu se poate descrie 
ci numai trăi, dar pa
cientul acela avea 
tocmai acest dar prin 
care trezea, precum 
opera de artă, o puter
nică emoție.

Pe urmă doctorul 
mi-a povestit :

Urcam intr-un auto
buz, cind deodată mă 
pomenesc împins de 
la spate : „Hai dom’le 
odată, că n-oi fi olog". 
Mașina a pornit și 
m-am întors să-l văd 
pe cel care mă jigni
se fără să fi meritat, 
fiindcă autobuzul, la 
ora aceea, era aproa
pe gol, iar eu mă ur
casem destul de re
pede. Și văd chipul 
tulburat al pacientu
lui meu : încremeni
se ! A înghițit in sec, 
devenise galben și 
l-am liniștit : „Vină-ți 
în fire, omule I" 
știu unde mergea, 
a coborit odată 
mine. Mi-a ieșit 
față ploconindu-se : 
„Tovarășe doctor... 
Eu... Mă puteți ierta?" 
Ce-aș fi putut să-i 
spun ? Bineînțeles că 
l-am liniștit, l-am ex-

Nu 
dar
cu
in

plicat chiar că vina 
fusese a mea. Că aș fi 
putut să fi fost mai 
sprinten la urcare. 
Dar el s-a ținut încă o 
vreme după mine, scu- 
zindu-se in fel și 
chip : „N-am știut... 
Vă rog să mă credeți. 
Dacă aș fi știut că 
erați dumneavoastră... 
Dumneavoastră, care 
m-ați salvat I" Aproa
pe c-a izbucnit in 
plins : „Ce intimplare 
nenorocită !".

Nenorocită ? Da, a 
precizat medicul, și nu 
pentru că ar fi intru 
totul neobișnuit, ci... 
Iată : pe mine m-a 
șocat această propozi
ție : „Dacă aș fi știut 
că erați dumneavoas
tră !“ Și e de la sine 
ințeles că omul era 
sincer. Dacă ar fi știut 
că eram eu nu numai 
că nu m-ar fi imbrin- 
cit, ci m-ar fi îmbră
țișat cu toată căldura. 
De ce ? Pentru că, in
tr-adevăr, cindva, la 
spitalul la care lucrez, 
i-am făcut un mare 
bine. L-am făcut să
nătos. Dar ciți oameni 
nu ne fac nouă bine, 
zi de zi, clipă de cli
pă ? în autobuz, lin
gă noi, se află un 
maistru, un violonist, 
un economist, un bru
tar, un actor, un elec
trician, un profesor, 
un zidar, un ceferist... 
Cum ii cunoști ? Fie
care face un lucru 
pentru tine așa cum 
și tu faci la rindul tău 
pentru ei. Dacă ai ști, 
de exemplu, că băia
tul din fața ta a stat 
o zi și o noapte in
tr-o împrejurare ex
cepțională, luptind cu 
sloiurile de gheață ca 
să apere o hidrocen
trală, l-ai . mai 
brinci ? Dar nu 
să știi. Nu poți ? 
da, se poate ! Se 
te, cu o singură 
diție : să respecți nu 
neapărat profesia, îm
prejurarea, întimpla- 
rea, ci omul, semenul.

Politețea, respectul 
nu sint doar niște ma
niere. Respectindu-i 
pe semenii tăi, te res
pecți pe tine însuți. 
Altfel, oricit de polei
tă, moneda e falsă.

im- 
poți 

Ba 
poa- 
con-

Vasile BÂRAN

Cronica vieții noastre de fiecare zi... Fapte de 
eroism, de omenie, vorbind despre întrajutorare, des
pre solidaritate umană, despre grija față de vieți ome
nești și bunuri. Publicăm astăzi citeva ; ele sint insă 
pretutindeni, fac parte din viața noastră, dau vieții 
noastre relief, care ne umple sufletul de lumină. $i 
dumneavoastră, care citiți aceste rinduri, aveți uneori 
prilejul să le intilniți. Vă invităm si le relatați in 
scris și să le trimiteți redacției noastre, pentru pagina 
Exigențele codului etic".

De suflet", din suflet...
Amiază de iarnă la Miloșești, în Bărăganul ialomi- 

țean. Zăpada răsfrînge orbitor lumina soarelui. Pe 
uliți, copiii satului au ieșit cu săniuțele. Larmă, veselie 
și forfotă ca in „Iarna pe uliță"... Copiii satului... Patru 
dintre ei nu s-au născut aici, în curțile gospodarilor 
din Miloșești. Dar sint acum, și ei, copiii satului. Da, 
au acum părinți, au un cămin al lor.

Nicolae D., șofer, 43 de ani (Maria D., soția, 38 de 
ani, cooperatoare) explică simplu : „Cum vedeți, avem 
o casă care se răsucește parcă după soare. Cu camere 
mari, mobilate ca la oraș, cu televizor, cu frigider, cu 
de toate. Și o ogradă plină de păsări. Dar, vedeți, mie 
și soției, gospodăria noastră ni se părea pustie. Că, 
așa s-a întimplat^ să nu putem avea copii. Și nici casa, 
nici mobilele și nimic din ce era bun și frumos in 
jurul nostru nu puteau să ne spună «mama» și «tata». 
Și atunci ne-am dus și l-am luat de suflet pe Viorel. 
Și acuma, cum vedeți, are și el părinți, avem și noi 
un copil".

„L-am luat de suflet"... E de meditat la vorba asta, 
adîncă și de nemărginită frumusețe, a românului. „A- 
doptat", desigur. „înfiat", desigur. Dar „luat de suflet" 
e infinit mai mult ! El, copilul, intră nu doar in casa 
părinților adoptivi, ci adine în sufletul acestor părinți 
și în sufletul casei lor, de tot și pentru totdeauna.

— Abia aștept să termin lucrul și să merg acasă să 
văd ce face Iuliana, s-o iau în brațe și s-o mingii — 
le spune zilnic celor alături de care muncește Con
stantin G., cooperator, un alt părinte adoptiv. Că, să 
vedeți, acuma, cind vedem copiii pe uliță jucindu-se 
nu ni se mai umezesc ochii. O căutăm din priviri pe 
Iuliana, fata noastră...

Familia Elena și Dinu M. Ea cooperatoare, el brutar. 
Ea produce griul, el plămădește piinea. Dar, pe lingă 
aroma piinii calde, mal trebuia ceva. Rîsul cristalin, 
ochii mari, adinei și curați ai Ilincăi*.

Patru familii din Miloșești, județul Ialomița, fără 
să fi știut unii de alții, fără să se fi vorbit, au mers, 
aproape in același timp, la casa copilului și au înde
plinit formalitățile de înfiere a patru copii : Viorel, Iu
liana, Ilinca, Florica. Aceasta ar fl „știrea" exprimată 
laconic. Dar ce adîncimi de suflet și de omenie se pot 
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Ce a făcut după aceea ?
A căutat drumul cel mai scurt 

tre casă. Cei care l-au văzut 
Străzi, la oră tîrzie, singur, și-au 
chipuit, desigur, că vine de la mun
că. Obosit, dornic de odihnă. Așa 
l-au și găsit dimineața oamenii or
dinii publice : după citeva ore bune 
de somn.

De astă dată însoțit, a refăcut dru
mul înapoi, pînă la locul unde, in 
puterea nopții, abandonase totul. Și 
mașina sfărimată de un copac. Și 
cele două vieți^pare pieriseră ca un 
fum, din' vina' lui. Și încă o viață 
de copil care ar fi putut să piară, 
dacă...

Rememorează întîmplarea procu
rorul Maria Despina Mihai, adjunc
tul șefului Procuraturii locale a sec
torului 4 din București.

— îmi amintesc perfect prima în
trebare pe care i-am pus-o de în
dată ce am dat ochii cu el : „De 
ce, omule, ai fugit de la locul acci
dentului ?“

— Ce-a răspuns ?
— Că s-a zăpăcit, că i-a fost 

frică...
— O asemenea dramatică împre

jurare ar clătina și o stincă.
— Așa e. Dar acolo pieriseră, din 

vina lui, doi oameni. Acolo a fost 
lăsată in voia soartei încă o viață : 
un copil rănit. Momentul de spaimă 
— omenește, de ințeles — a fost 
urmat de momentul de lașitate greu 
de calificat în cuvinte. Legea, ori
cum, dă acestor acte o replică pe 
măsură — dreaptă și aspră.

Față în față cu o asemenea in
timplare, îți poți imagina cu ușu
rință comportamentul celui care 
„și-a pierdut capul". Cum a reali
zat el gravitatea celor săvîrșite. 
Cum s-ar fi putut evita această ca
tastrofă. Gindurile lui in drum spre 
casă etc* etc. Un singur lucru devine 
aproape imposibil de priceput : cum 
a putut să doarmă liniștit după tot 
ce lăsase în urma sa ? Da, pînă la 
un anume punct, este de înțeles 
spaima ce l-a cuprins în fața actu
lui al cărui iresponsabil autor a

fost. Dar fuga lașă îi anulează even
tualele circumstanțe. De ordin juri
dic, de ordin moral. în definitiv, 
cultivarea răspunderii în actul de 
conducere auto a intrat în a.b.c.-ul 
pregătirii pentru dobindirea carne
tului de șofer. Pentru acest lucru i 
s-a și dat dreptul de a urca la vo
lan, socotindu-se că a asimilat nu 
numai regulile de circulație, cu ri
goarea lor, ci și răspunderea de om 
dovedită în orice clipă, în orice îm
prejurare. Evident, un accident de 
circulație 1 se poate întîmpla ori
cui ; în atari situații nedorite, vi
novățiile pot fi multiple, pot fi îm
părțite. însă fuga de la locul unde 
s-a petrecut evenimentul așază din 
capul locului un mare semn de în
trebare asupra celui în cauză. Este, 
înainte de toate, semnul de între
bare asupra moralității lui. Pentru 
că abdicarea de la răspunderile fi
rești — potrivit, înainte de orice, le
gilor omeniei — ține în primul rînd 
de încălcarea normelor morale una
nim acceptate, temeinic statuate în 
societatea noastră.

Lașul, de regulă, își are și el „fi
lozofia" lui. „argumentele" lui întru 
apărare. Tocmai pentru că nu-i 
place să apară în ochii celor
lalți in această postură. Tocmai pen
tru că știe foarte bine că un ase
menea comportament se lovește de 
intransigența, de oprobriul opiniei 
publice, decisă să dezvolte atitudi
nea demnă, responsabilă în relații
le dintre oameni. Decisă să facă to
tul pentru promovarea fermă a nor» 
rnelor morale ce dau trăinicie, asi
gură acuratețea climatului nostru 
moral.

— Voiam să ne facem planul, să 
fie bine, s-au „apărat" de curînd 
cîțiva gestionari din comerț puși 
față în față cu faptul că acceptaseră 
să dea mită insului care-i aprovi
ziona.

Aprovizionarea din depozitele sta
tului, și nu din cămara sa persona
lă, se-nțelege. îndatoriri de serviciu, 
pentru care era plătit, și pe care le 
transformase în sursă de venituri

fără muncă. Tupeul lui a putut în
flori acolo unde a aflat teren priel
nic. firi slabe, gata să accepte com
promisul. Pînă a întîlnit omul care 
nu s-a aliniat lașității celorlalți. 
Avea și el plan. Voia și el să fie 
bine. Ținea și el morțiș să-și cîștige 
retribuția. Nu pe căi necinstite însă. 
Nu cedind șantajului.

— Nu era ușor să te pui cu cel 
care ne pretindea mită — spun as
tăzi cei ce au plătit tribut propriei 
lor lașități. El avea piinea și cu
țitul...

Sigur că nu era țișor, „Njci gestio
narului care s-a opus practicii ne
cinstite nu l-a venit ușor. Dar în 
împrejurarea dată nu era vor
ba decît de a nu accepta tîr- 
gul oneros propus de insul can
didat sigur Ia pușcărie — unde de 
altfel a și ajuns. Nu era vorba decît 
de coalizarea cinstei împotriva ne
cinstei. Impostura, tupeul, tertipul 
sînt obligate să facă pasul înapoi în 
fața barajului opiniei colective In
transigente, peste care nu se poate 
trece. Ca și in domeniul sănătății 
fizice, și în sănătatea morală starea 
de profilaxie atît de necesară este 
rezultatul acțiunii ferme, în numele 
apărării valorilor etice pe care socie
tatea noastră le promovează cu te
nacitate. Prin acceptarea, „de frică", 
a pretențiilor de mită ale insului 
nărăvit la cîștig de-a gata, gestionarii 
despre care este vorba aici s-au 
făcut implicit complicii morali ai 
individului necinstit.

într-un autobuz, doi inși, după ore 
bune petrecute în circiumă, s-au 
legat din senin de un cetățean pașnic 
și puțin a lipsit să-1 stîlcească în 
bătaie. Sub privirile a zeci de oa
meni. Care își justificau pasivitatea 
fiecare în felul lui : „Ca să te pui 
cu huliganul îți trebuie curaj". Sau : 
„Ar trebui să le vină miliția de hac". 
Ori : „Dacă ceilalți nu intfervin, de 
ce aș face-o tocmai eu ?“ Nu ne 
este în intenție de a pune In ghili
mele legitimitatea justificărilor de 
mai sus. Da, nu-i chiar lucrul cel 
mai la indemînă să te pui cu insul

dezlănțuit. Să Întoarcem însă, pentru 
o clipă, unghiul de abordare. Să ne 
închipuim că In locul celui bruscat, 
jignit, ne-am fi aflat noi înșine. în 
această postură, cit credit am mal 
fi dispuși să dăm unor justi
ficări de felul celor de mai sus ? 
N-am face atunci apel la argumente 
adevărate, care să pledeze pentru o 
atitudine activă împotriva oricăror 
dereglări ce pot aduce atingere legii, 
normelor morale ? E de la sine în
țeles că da.

Se știe că atittidihea cinstită, de
cisă impotriva oricărei nedreptăți, a 
oricărei încălcări a legii ori a norme
lor morale, este contaminantă. Ea dă 
tărie frontului comun al opiniei pu
blice, întărește climatul social. După 
cum și abdicarea lașă care se mai 
întilnește uneori este contaminantă, 
în sensul că încurajează actul repro
babil care sfidează legea ori regulile 
de comportare în societate. Este un 
adevăr dovedit aproape matematic : 
cind primesc replică fermă, inșii 
certați cu legea, cu normele de com
portare civilizată dau înapoi.

La urma urmei, ce nemaipomenit 
curaj trebuia să dovedească conducă
torul auto care a fugit de la locul 
accidentului ? Ori gestionarii care au 
ieșit cu mita plocon la primul semnal 
al individului fără scrupule, care-și 
trafica îndatorirea de serviciu ? Ori 
cei ce s-au mulțumit să asiste pasiv 
la actele a doi huligani ? Un autor 
afirmă cu multă dreptate : „Cea mai 
mare parte a curajului necesar în 
viață nu este acela eroic. Curajul 
poate fi dovedit în viața de toate 
zilele... Ai, spre exemplu, nevoie de 
curaj spre a fi cinstit, spre a rezista 
tentației, spre a spune numai adevă
rul, spre a fi ceea ce ești, iar nu 
ceea ce ai vrea să fii...".

Oamenii asupra cărora ne-am oprit 
pînă aici aveau nevoie, și ei, doar 
de curajul de a nu fi lași, de curajul 
de a-și fi îndeplinit corect, demn, cu 
răspundere, elementare îndatoriri 
cetățenești.

adevărul e adevăr
Una din sălile Judecătoriei sectorului 4 din Capi

tală, Pe rol : un proces de divorț. Și la divorț, ca la 
divorț : părțile dinamitează cit cuprinde tot ce a fost 
bun, tot ce a fost trainic pină atunci. Nu scapă tirului 
demolator nici amintirile, această superbă arhivă sen
timentală a omului pe care nimeni și nimic n-ar trebui 
să o atingă. Ea a venit cu martori, el la fel.

— Puteți spune ceva despre căsnicia aflată acum în 
impas ?

— Cum să nu. Sint doar frate cu...
Și arată spre el.
— Locuiți prin apropiere de părțile în proces ?
— Sub același acoperiș.
— Sinteți deci unul dintre cel care a putut cunoaște 

adevărul.
— Exact așa mi-a spus șl fratele meu, cind m-a soli

citat ca martor : „Tu știi totul, în tine mi-e nădejdea, 
salvarea1'.

— Așadar, poate fi salvată această căsnicie 7
— Da, poate. Cu o condiție...
Cei prezenți ascultă cu sufletul la gură, cum se spu

ne. Ce condiție ? Ce consemn, ce regulă a fost călcată 
de a adus „corabia cu cei doi pasageri la bord" în 
pragul eșuării ? întrebări retorice, desigur. La urma 
urmei martorul este fratele soțului. Va ridica cortina 
atît cît i-o va fi îngăduit, în prealabil, fratele aflat în 
divorț. Singele apă nu se face...

— Despre ce condiție vorbiți ?
— Ca fratele meu să nu mai bea. Băutura lui a adus 

căsnicia pînă aici, onorată instanță. EI e principalul 
vinovat...

Un fior ca un curent electric străbate pe Împricinați. 
Și pe cei prezenți in sală. Martorul apărării avea, 
apriori, circumstanțe, scuze pentru orice ar fi rostit 
aici. E doar fratele celui aflat în divorț. Nimeni nu 
l-ar fi condamnat — sau aproape nimeni, în afară de 
propria lui conștiință t — de inerentele... exagerări, de 
gazul de pe foc pe care l-ar fi turnat.

Dar martorul a ales adevărul. Un adevăr de care 
fratele său în impas — potrivit interpretărilor... perso
nale ale articolelor și paragrafelor legii pe care Ie 
chema in sprijin la desfacerea căsniciei — nu avea 
nevoie. El avea nevoie de motive care să demoleze 
tot ceea ce a fost. Dar adevărul era mai presus. Era 
dictat de conștiința celui care-1 rostea.

Iile TANASACHE
Cine a intervenit ?" 
N-are importanță"

Este pus sub anchetă ce
tățeanul Mirel P., care s-a 
făcut vinovat de înșelătorie 
și favorizarea de ' 
torii. Dacă ar fi 
aducă la viitorul 
toți cei implicați, 
fel sau altul, ei n-ar în
căpea in instanță. Căci 
omul nostru iși oferea ge
neros serviciile pentru 
procurarea celor mai di
verse obiecte, printre care 
horoscoape personale pină 
la sfirșitul mileniului, și, 
ceea ce e absolut surprin
zător, miri. Nu mă mai 
opresc asupra malversațiu- 
nilor prilejuite de conven
ții mistificatoare pentru un 
etaj in plus la o casă și 
pentru marmură italiană la 
un cavou de familie, ci la 
chestia cu mirii.

Vasâzică, o femeie tre
cută de prima tinerețe, u- 
neori și de a doua, rămasă 
în însingurare fie prin vă
duvie, ori divorț, fie prin 
jocul destinului, faee cu
noștință intimplător, cu un 
domn argintat bine îmbră
cat, manierat, care ii pro
pune să-i vindă un soț. 
Ofertantul e gata să ascul
te cu atenție — și iși și no
tează intr-un carnețel legat 
in piele — cerințele expre
se ale cumpărătoarei. Dom
nișoara Eliana L., de 42 

, ani, economistă, care n-a 
fost niciodată măritată, i-a 
cerut un . mire „șaten", 
„ochi verzi", „bun dansa
tor", aproximativ 1,60—1,65 
înălțime, adică potrivit cu 
dumneaei la statură. Ma
rina Flora D„ in vîrstă de 

^50 ani, divorțată de două

ori, coăperatoare cu mun
ca la domiciliu (cartonaje), 
a optat pentru un om mai 
tînăr ca ea „cu pe puțin 
șase ani", care „să știe 
anecdote și bancuri", iar in 
plus să aibă și priceperea 
„de a tăia lemne iarna". 
Camelia Marijana F., șefă 
de depozit de deșeuri com
bustibile, deținătoare a „35 
grame aur masiv", văduvă 
la 53 ani, a făcut o listă

comision, după care se fixa 
logodna. Ori nunta. Cere
monia insă nu mai avea 
loc, din cauza reprezentă
rii celeilalte părți.

Escrocheria s-a desfășu
rat in chip itinerant in 
11—12 județe, in orașe mari 
și mici. Comisioanele 'înca
sate variau între 5 000 și 
15 000 lei, precum șl obiec
te de valoare. Mirel P. lu
cra cu opt comparși ficși și

zind că a fost nevoit să se 
vopsească pentru a juca un 
rol intr-un film etc.

Acțiunea împărțirii ilu
ziilor matrimoniale și spo
ririi cantității de neconso- 
lare pe cap de femeie soli
tară ar mai fi continuat, 
probabil, fiindcă nici una 
din victime n-a reclamat 
înșelăciunea, unele aștep- 
tind cu alean, și după doi 
ani, ca mirele odată văzut,

mai lungă de calități nece- un număr — ce n-a putut 
sare, pretinzind ca- viitorul 
ei mire să dispună și el „de 
cel puțin 10 grame aur" sau 
„2 kilograme argint chiar 
și in linguri ori furculițe", 
să fie brunet, cu favoriți și 
mustață, să aibă „talia 
subțire" și „o voce de tenor 
cu care să-mi cinte arii 
celebre".

Pentru fiecare, Mirel P. 
aducea intii fotografii, apoi 

. cind i se indica persoana, 
primea o sumă drept comi
sion și aranja o întrevede
re, fie numai cu solicitan
ta, fie și cu alți membri ai 
familiei — dar numai pe 
încrengăturile tată, mamă, 
frați, surori, excluzindu-se 
categoria unchi, mătuși, 
cumnați, copii laterali, ve
cini. La sfirșitul întrevede
rii, dacă se realiza un 
acord de principiu, inter
mediarul primea al doilea

fi încă stabilit — de cola
boratori vremelnici, adică 
zilieri cu tarif sau, să le 
spunem, noptieri — fiindcă 
de obicei întrevederile erau 
aranjate seara sau noaptea 
tîrziu. Intermediarul se 
prezenta cu mirele de co
mandă. îndeobște un bărbat 
prezentabil, intre două 
virste, care făcea față mai 
mult ori mai puțin mulțu
mitor „probelor" : dacă 
avea un număr prea mare 
la pantof, in raport cu cel 
stabilit, se trecea peste a- 
mănunt cu o glumă ; dacă 
i se ceruse ca pretendentul 
să știe două limbi străine, 
acela fredona ad-hoc două 
cintece în acele limbi, din 
repertoriul curent al res
taurantelor. Dacă nu avea 
părul roșu (indicat ca o 
condiție), prezenta o șuviță 
scoasă din buzunar, pretin-

acceptat și achiziționat să 
se prezinte conform con
venției. Ar mai fi continuat 
dacă mica trupă sentimen- 
talo-itinerantă n-ar fi intrat 
intr-un proces violent de 
destrămare. Fenomenul a 
debutat la un restaurant 
bucureștean, unde Mirel P. 
adunase cinci dintre com- 
parși ca să le retribuie 
eforturile depuse la ultime
le două aventuri, unde 
se recoltaseră importante 
sume de bani, bijuterii, 
stofe și un cățel de rasă 
dalmatină cu pete negre pe 
fond alb. Aici a avut loc o 
mică răzmeriță. Un mem
bru 
dru 
rile 
ale 
sie,
Drăguțu, a protestat împo
triva relei împărțiri a pri

zii, amenințind că va lua 
antrepriza pe cont propriu. 
Alți doi i-au ținut isonul. 
Mirel P. a încercat să-și 
impună autoritar, chiar 
brutal, autoritatea de șef. 
Unul i-a ținut partea. S-a 
isdat o încăierare. Repre
zentanții ordinii publice, 
intervenind prompt, i-au 
transportat pe toți intr-un 
loc unde s-a putut colocvia 
in liniște asupra problemei. 
A reieșit, evident, ce șl 
cum și că forma aceasta de 
parazitism social nu are 
perspectivă.

Tinărul procuror care se 
ocupă de caz are dificultăți 
cu victimele : nu vor să 
reclame, ci iși reclamă (u- 
nele) cel mult partenerii 
promiși. fntrucît la unele 
împrejurări din cele evoca
te au participat, cum spu
neam, șî membri ai familii
lor, care le-au încredințat 
escrocilor bunuri, acte, li
brete de economii etc. (ci
neva i-a dat lui Mirel P. 
o motoretă sub prestare de 
jurămînt!), magistratul cu 
pricina i-a numit pe toți 
cascatori. cuvint inedit, 
provenind de la căscat și 
gură-cască. Procesul pun
gașilor e in curs. Procesul 
cascatorilor n-are cine-l 
face ; e și fără sfirșit. Aici, 
acuzator din oficiu e doar 
opinia publică, iar apără
tor, compasiunea pentru 
prostia omenească rivnitoa- 
re de chilipir ce se lasă 
jumulită cu candoare, inte- 
resindu-se cu seriozitate 
cind va căpăta penele 
înapoi.

In patul alb de spital, o femeie ține în mînă o scri
soare. Sint citeva rîndUri caligrafiate stîngaci pe o 
foaie de caiet. Mina cu scrisoarea s-a lăsat moale pe 
pătură, iar privirile femeii țintesc undeva departe, 
mult dincolo de zidurile acestei clădiri. Din colțul 
ochilor se prelinge, înfiorată, o lacrimă...

Cu mai bine de un an în urmă, Floarea Colesniuc 
rămăsese văduvă. Fusese o grea lovitură a sorții. Din
colo de marea durere a pierderii soțului mai erau și' 
gindurile grele, cu întrebări chinuitoare, despre viața 
ei de aici încolo, a ei și a celor cinci copii. Cel mare, 
Adrian, încă nu împlinise virsta majoratului. Nu, nu 
s-a pierdut cu firea. S-a îmbărbătat singură, spunîn- 
du-și ; „De acum totul e pe umerii mei. Numai de-aș 
fi sănătoasă, că le-oi duce eu pe toate !“ A muncit 
mult. După puterile lor au ajutat-o și copiii.

Iată însă că acum, în toiul iernii, o boală a doborît-o 
pe neașteptate în toiul nopții, dureri cumplite, o he
moragie puternică... Nu știe bine nici azi cum a ajuns 
la spital, aici la Botoșani, la zeci de kilometri de satul 
ei. Cind, a doua zi. in odaia de spital, și-a revenit în 
simțiri, un gînd amarnic a făcut-o să scoată un geamăt 
greu : copiii ! A plins, a strigat. Medicul Dan Popescu 
a venit îndată lingă patul ei. „Lăsați-mă să merg aca
să ! Lăsați-mă la copiii mei !“ Cu greu a putut fi liniș
tită. Nu, despre externare nici nu putea fi vorba. O 
ascultase atent medicul, înțelesese ce lăsase acasă fe
meia, dar nici un medic din lume n-ar fi lăsat-o acum 
să plece din spital.

Și iată acum scrisoarea aceasta... Atît de bine cu
noaște femeia scrisul încă neîmplinit, cu literele mult 
aplecate spre dreapta ! „Despre noi să nu ai nici o 
grijă, mamă. Că avem tot ce ne trebuie. Că, după ce 
ai plecat, in fiecare zi trece pe aici tovarășul primar 
sau tovarășul președinte de la C.A.P. $i mâi vin și alți 
oameni din sat, vecini de ai noștri sau mai de departe. 
Și se îngrijesc de noi..."

Și-a pus felurite întrebări. Cum de s-a aflat atît de 
repede la primărie ?... Satul ei, Livenl, e la opt kilo
metri de Manoleasa, centrul comunei. Vestea se duce 
ea, dar nu atit de repede... A intervenit cineva. Dar 
cine ? întrebat, doctorul i-a răspuns doar atit : „Ei, 
cineva". La rindul lui, a întrebat la telefon : „Insistă 
să știe cine a intervenit, cine a anunțat primăria. Ce 
să-i spun ?“ O mică pauză, apoi un răspuns scurt : 
„Spune-i că n-are importanță cine a fost. A fost un 
activist de partid, e de ajuns. Că nu și-a făcut decît 
datoria".

A cita oară a citit femeia scrisoarea ? O Împătu
rește cu grijă și o pune liniștită sub pernă.

Silvestri AILENE1
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O puternică reafirmare 
a unității întregului popor 

în jurul partidului
(Urmare din pag. I)
venit o realitate constantă in viata 
României socialiste. Această trăsă
tură definitorie este posibilă și se 
împletește strins cu preocuparea 
statornică a partidului pentru dez
voltarea și adincirea continuă a de
mocrației socialiste, democrație re
voluționară, pentru perfecționarea 
neintreruptă a modalităților de rea
lizare a acesteia.

In cadrul acestui sistem com
plex, unitar și armonios de con
ducere a țării de către popor, 
F.D.U.S. indeplineste rolul de cel 
mai larg și reprezentativ organism 
politic care, sub conducerea parti
dului, asigură participarea organi
zată a tuturor păturilor și catego
riilor sociale la viața politică, la 
rezolvarea treburilor obștești. Atit 
caracterul profund democratic al 
orînduirii noastre, cit și acest 
rol specific al F.D.U.S. au fost 
reliefate incă o dată, cu preg
nanță, prin însuși conținutul 
și modul de desfășurare a lucrări
lor Congresului și ale Conferinței 
pe țară. In plen și în secțiuni a 
luat cuvintul un număr deosebit 
de mare de oameni ai muncii din 
toate zonele țării, de cele mai di
ferite profesii, din toate categori
ile sociale, femei și bărbați, tineri 
și vîrstnici care, fără deosebire de 
naționalitate, și-au exprimat ade
ziunea liberă și deplină la direcții
le fundamentale de acțiune preco
nizate, la Programul partidului.

Aducind la tribuna Congresului 
competența experienței acumulate, 
pornind de la realitățile pe care le 
cunosc în mod nemijlocit, ei au 
făcut numeroase propuneri și au 
formulat observații judicioase, lu
crările Congresului F.D.U.S. con
stituind astfel o amplă și profuu- 
dă dezbatere democratică a sarci
nilor și căilor de dezvoltare a 
României socialiste. Așa cum 
sublinia tovarășul Nieolae 
Ceaușeseu în cuvîntarea rostită la 
încheierea Congresului, se poate 
afirma că, prin adoptarea docu-> 
mentelor Congresului al XIII-lea 
ca program de activitate al 
F.D.U.S.. al întregului popor, in
trăm intr-o nouă etapă a revolu
ției, de dezvoltare intr-o fază su
perioară a procesului revoluționar.

Este neîndoielnic că recentul 
Congres va determina un nou im
puls in'activitatea organizațiilor 
de masă și obștești, a tuturor com
ponentelor sistemului democrației 
muncitorești revoluționare. Pentru 
toate acestea, pentru întregul po
por, cuvintarea tovarășului Nieolae 
Ceaușeseu se constituie ca un în
dreptar de inestimabilă valoare,

tv
12,00 Telex
12,05 Lumea copiilor • Telefllmoteca 

de ghiozdan (color). Misterul Iul 
Herodot. Episodul 2

12,40 Din cununa clnteculul romftnesc 
(color). Muzică populară de pe 
întreg cuprinsul țării

13,00 Album duminical • Reportajul 
emisiunii • Replici... „scurte"
• pagini cinematografice vesele
• Meridianele cînteculul • Fru
moase versuri spune țara 1 Mo
ment poetic • Telespbrt • în lu
mina reflectoarelor. Momente co
regrafice • Viața ca o primăvară.

Cum putem preveni și trata corect arteritele
In ultimii ani, afecțiunile vaselor de sînge (artere, vene). In special 

varicele și arteritele, au devenit tot mai frecvente. Despre cauzele apari
ției lor și despre posibilitățile actuale de prevenire și tratare ne-a vorbit 
reputatul specialist in acest domeniu, dr. FRANCISC PROINOV, de la 
Clinica de chirurgie cardiacă a Spitalului Fundeni.

— Dacă în legătură cu varicele 
putem spune că 80—90 la sută dintre 
bolnavi moștenesc boala sau aceas
tă predispoziție de la părinți ori bu
nici, în cazul arteritelor, bolnavul 
este cel care in cea mai mare măsu
ră ar fi putut evita sau preveni afec
țiunea prin măsuri și reguli de via
ță ușor de respectat. între acestea 
aș aminti, de pildă, prevenirea fu
matului (abandonarea lui fiind poate 
mai greu de realizat), obișnuința 
mersului pe jos, practicarea înotu
lui, a gimnasticii.

— Dacă apariția varicelor este 
ereditară, ce măsuri ar putea fi lua
te totuși pentru prevenirea evoluții
lor severe sau a complicațiilor ?

— Varicele, aceste dilatații perma
nente, patologice ale venelor, predo
minant superficiale, apar mai ales la 
nivelul picioarelor, fiind consecința 
unei deficiențe în structura perete
lui venelor, anomalie care determi
nă cu timpul o dilatare a venelor. 
Concomitent se produce o stagnare a 
singelui venos in acele dilatări, ceea 
ce împiedică circulația venoasă nor
mală. Dacă în asemenea situații nu 
se iau măsuri din timp, pot să apa
ră complicații severe ca tromboflebi- 
ta varicoasă, dermite, eczeme, ulce
rații trofice etc.

Una din masurile de prevenire a 
evoluției rapide a varicelor este or
ganizarea activităților zilnice în așa 
fel incit să nu se stea multe ore în 
picioare, să se meargă zilnic pe jos 
sau cu bicicleta, să se practice îno
tul, în general sportul. Pentru per
soanele cu varice în stadii evoluate 
nu sint indicate sporturile care cer 
un efort fizic mai mare. In ce pri
vește tratamentul, gama este foarte 
largă — de la purtarea ciorapilor 
elastici speciali1 sau a bandajelor 
compresive pină la tratamente loca
le și intervenții chirurgicale. 

cu sarcini șl orientări esențiale, 
limpezi, precis conturate în toate 
domeniile vieții social-politice și 
economice.

Astfel, au fost tratate cu clarvi
ziune căile principale ale dezvol
tării forțelor de producție, promo
vării pe scară largă a progresului 
tehnic, introducerii cuceririlor de 
virf ale tevoluției tebnico-științi- 
fice, ridicării calității și califi
cării pentru creșterea eficienței 
economice și a competitivității 
produselor românești pe piața 
mondială. Ca un obiectiv sintetic, 
prin care se prefigurează întregul 
procbs de continuare a dezvoltării 
armonioase a tuturor regiunilor 
țării, cuvintarea menționează rea
lizarea în fiecare județ a unui vo
lum de activitate economică pe lo
cuitor de cel puțin 80 000 lei anual, 
în agricultură au fost relevate di
recțiile fundamentale de acțiune 
pentru continuarea înfăptuirii noii 
revoluții agrare, creșterea puterni
că a producției agricole, cu ample 
consecințe pozitive asupra felului 
de muncă, de viață și de gîndire al 
țărănimii. în acest context se 
subliniază cu putere marele adevăr 
că realizarea programului de dez
voltare economico-socială consti
tuie temelia trainică a ridicării 
continue a nivelului de trai al po
porului — esența și țelul suprem 
al politicii partidului — ceea ce se 
vor oglindi și în amploarea con
siderabilă a construcției de locu
ințe noi, de noi obiective cu desti
nație socială șl culturală, în per
fecționarea asistenței sanitare, 
creșterea desfacerii de mărfuri 
prin comerțul socialist, ridicarea 
generală a gradului de civilizație 
materială și spirituală. Realizarea 
condițiilor de viață tot mai bune, 
egale in toate zonele țării, pentru 
toți locuitorii, întemeiată pe conti
nuarea dezvoltării economice ar
monioase a tuturor județelor și lo
calităților, garantează și in viitor 
deplina egalitate în drepturi intre 
toți cetățenii patriei, fără deosebire 
de naționalitate, asigură întărirea 
coeziunii întregului popor, bazate 
pe soluționarea autentică, trainică, 
reală a problemei naționale. Sînt, 
totodată, jalonate direcțiile princi
pale de activitate pentru per
fecționarea și intensificarea activi
tății organismelor F.D.U.S., a mun
cii politico-educative de formare a 
omului nou, care să participe cu 
toată răspunderea la întreaga viață 
politico-socială, făuritor conștient 
al socialismului și comunismului 
în România.

Sub egida ideilor de amplă des
chidere ale cuvîntării tovarășului

Muzică In primă audiție • Cha
plin despre... Chaplin (II) • Sec
vența telespectatorului

15.00 închiderea programului
19,00 Telejurnal (parțial cotor)
10.20 Reporta,' ’85 Intre două legisla

turi. Argumentele devenirii. Re
portaj

19,40 „Cintarea României" (color). De 
pe marea scenă a țării, pe micul 
ecran. Emisiune realizată in co
laborare cu Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste șl cu Comite
tul de cultură și educație socia
listă al județului Bacău

20.20 Film artistic (color). „In apărarea 
generalului"

21,10 La zi în 600 de secunde (color)
21.20 Invitat Tn studiourile noastre (co

lor). Tenorul Florin Georgescu

Varicele în stadii sau forme avan
sate (cînd devin voluminoase) nu 
beneficiază de un tratament medica
mentos. Multe persoane aflate în 
asemenea situații apelează însă din 
proprie inițiativă la diferite medica
mente anticoagulante, antibiotice, 
unguente etc. Or, in această fază 
avansată este indicată extirparea

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

formațiunilor varicoase pentru a reda 
circulația normală a singelui și, mai 
ales, pentru prevenirea complicații
lor. în prezent, asemenea interven
ții chirurgicale se fac în mod curent 
și cu succes deplin. Sigur că nimeni 
nu dorește să se ajungă la tratamen
tul chirurgical. De aceea, persoane
le cu predispoziție la varice trebuie 
să se adreseze din timp medicului.

— Care este explicația că arteri
tele au devenit atit de frecvente ți 
nu numai la persoanele in virstă 1

— Prima constatare este că ma
joritatea celor suferinzi sint fumă
tori. O altă constatare este că mulți 
bolnavi ajung la medic cind boala 
este deja constituită datorită faptului 
că aceste persoane nu cunosc ori nu 
acordă atenția cuvenită primelor 
semne de suferință arterială. Dacă 
la aceste prime „semnale" bolnavul 
s-ar adresa medicului șansele pre
venirii evoluției bolii ar fi foarte 
mari.

— Vă rugăm s4 enumerațt aceste 
semne avertizoare ale arteritelor ?

— Aș aminti, în primul rînd, apari
ția durerii, ca un cîrcel, in timpul 

Nieolae Ceaușeseu s-au desfășurat 
și lucrările comisiilor cu caracter 
de specialitate pe domenii de ac
tivitate. Ele au cuprins o gamă 
tematică deosebit de largă, inciu- 
zind practic întregul ansamblu al 
principalelor probleme aie vieții 
sociale, și au prilejuit analize a- 
profundate, cristalizarea unor ex
periențe deosebite, reliefarea a nu
meroase propuneri și inițiative în 
toate domeniile — de la dezvol
tarea industriei, creșterea produc
tivității, valorificarea superioară a 
materiilor prime, pină la sporirea 
producției cerealiere și zootehnice, 
înfăptuirea programului de iriga
ții, ori de la activitatea de control 
al oamenilor muncii la sarcinile 
organizatorice și politico-educa
tive, ale intensificării participării 
cetățenilor la viața politică a țării.

O semnificație majoră a recen
tului eveniment constă în aceea 
că — așa cum se arată în cuvînta
rea secretarului general al parti
dului — Congresul al III-lea al 
F.D.U.S. marchează începerea 
campaniei electorale pentru alege
rile Je deputați in Marea Adunare 
Națională și consiliile populare, 
care vor avea Ioc la 17 martie. 
Platforma electorală a F.D.U.S. 
pentru alegerile de la 17 martie se 
bazează pe hotârîrile de însemnă
tate istorică ile Congresului al 
XIII-lea al partidului, cetățenii ță
rii urmînd să-și dea votul pentru 
programele mobilizatoare de dez
voltare economico-socială pînă în 
anul 1990 și, în perspectivă, pînă 
în anul 2000. „Să facem astfel
— sublinia tovarășul Nieolae 
Ceaușeseu — incit alegerile de la 
17 martie să constituie o mărturie 
puternică a unității întregului 
nostru popor, în cadrul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste
— în jurul Partidului Comunist 
Român — forța politică conducă
toare a întregii națiuni, care nu 
are și nu va avea nimic mai pre
sus decit interesele poporului, 
cauza socialismului și comunismu
lui, pacea, libertatea și suveranita
tea României, bunăstarea și ferici
rea întregii națiuni!".

întreaga desfășurare a lucrărilor 
Congresului al III-lea al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste 
insuflă convingerea fermă că toate 
organizațiile componente, toți oa
menii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, vor acționa cu toată 
energia, într-o deplină coeziune, 
in vederea înfăptuirii în cele mai 
bune condiții a mărețelor obiective 
de dezvoltare a patriei, de ridicare 
a României socialiste pe noi culmi 
de progres și civilizație.

21,50 Telejurnal (parțial color) 
22,00 închiderea programului

LUNI, II FEBRUARIE
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,13 Actualitatea tn economie
20,35 Tezaur folcloric (color). Prin 

șezători
21,00 Roman-foileton (color). Drumul 

Iul Jan Amos. Premieră pe țară. 
Producție a studiourilor ceho
slovace. Ecranizare după romanul 
lut Milos V. Kratochvll. Cu : La
dislav Chudic, Jana Brezinova, 
Marta Vankurova, Zuzana Ciga- 
nova, Jlrl Adamira, Mikulas Huba, 
Oldrlch Kalzer. Regla : Otakar 
Vavra. Ultimul episod

21,50 Telejurnal (parțial color) 
22,00 închiderea programului

mersului, cîrcel localizat la nivelul 
gambei. La început, aceste dureri în 
mușchii gambei apar după distanțe 
mai mari, de circa 500—1 000 de me
tri, pentru ca pe măsură ce boala 
progresează circelul să apară la nu
mai 100 de metri sau chiar 50. în 
fazele mai avansate, durerea apare 
și in starea de repaus. Alteori, ar
terita poate să se anunțe prin sen
zația de amorțeală la nivelul pi
cioarelor sau senzația de arsură ce 
apare la laba piciorului. în sfîrșit, 
boala mai poate debuta șl cu obo
seala picioarelor, oboseală care îl 
Împiedică pe bolnav să parcurgă o 
distanță mal mare pe jos.

La apariția acestor semnale ale 
organismului, pacientul (care de obi
cei este fumător sau a avut anu
mite accidente cum sînt degeratu
rile) trebuie să consulte medicul in 
vederea precizării diagnosticului și 
a stadiului de evoluție a bolii, în 
funcție de care va beneficia de un 
tratament individualizat.

— tn ce constă acest tratament in 
general ?

— Sigur, nu intrăm In detalii, dar 
este bine să atragem atenția bolna
vilor că trebuie să respecte întoc
mai indicațiile medicului și să re
tină că prima măsură este renunța
rea la fumat, mai importantă chiar 
decit medicația. O altă recomandare 
constă in îngrijirea picioarelor, igie
na lor, în purtarea de încălțăminte 
comodă și călduroasă pentru a evita 
contactul cu frigul și umezeala, fac
tori cu influență negativă asupra 
evoluției bolii.

Rezultate foarte bune dau trata
mentele balneare în stațiunile cu 
ape carbogazoase, cum sint Buziaș, 
Tușnad, Borsec, Vatra Dornei, Co- 
vasna și alte localități in care se 
fac tratamente în tot timpul anului. 
Prin procedurile efectuate în uni
tățile balneare bine dotate sint po
sibile oprirea evoluției bolii, ame
liorarea sau prevenirea apariției ei.

Convorbire realizată de
Elena MANTU

Cronica
La muzeul de artă din Ploiești a 

fost deschisă expoziția de grsvură 
finlandeză semnată de artistul plas
tic Simo Hannula La vernisaj au 
participat reprezentanți ai Comitetu
lui de cultură și educație socialistă 
al județului Prahova, membri ai

CARNET COH Dl AN
■ Colectivele de energeticieni de 

pe cele trei platforme ale între
prinderii Electrocentrale Mureș - 
lernut, Pntinele și Tirnăveni — au 
livrat tistemului energetic național, 
în plus față de sarcinile de plan, 
35 milioane kWh energie electrică.

■ In cadrul întreprinderii de mo- 
rărit și panificație din Brașov a 
fost dată în exploatare o nouă moa
ră, care va asigura, în final, făina 
necesară tuturor unităților de panifi
cație din municipiu. Prin dotarea 
cu mijloace moderne și eficiente de 
transport, descărcare, măcinare și 
vehiculare a făinii între moară și 
fabrica de piine se obține o redu
cere a cheltyielilor de producție cu 
circa o treime și o îmbunătățire a 
calității pîinii.

■ De pe banda de montaj a 
întreprinderii „23 August” din Satu 
Mare a ieșit produsul cu nr. 
3 000 000. De-a lungul anilor, in a- 
ceastă modernă unitate sătmăreană 
s-au realizat 40 de modele de ma
șini de gătit cu gaze.

■ In actuala ediție a Festivalu
lui național „Cintarea României", 
peste 42 000 de oameni ai muncii 
din județul Maramureș participă la 
soluționarea prin invenții și inovații 
a unor probleme de producție. Pînă 
acum au fost finalizate numeroase 
obiective tehnico-științifice privind 
sporirea productivității muncii și 
îmbunătățirea calității produselor, 
creșterea exportului și reducerea 
importului, precum și diminuarea 
consumurilor energetice. Efectele e- 
conomice ale aplicării acestor so
luții sint echivalente cu un spor

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunica timpul probabil pentru 
intervalul 10 februarie, ora 20 — 13 fe
bruarie, ora 20. In țară : Vreme în 
general închisă. Vor cădea precipi
tații locale mal ales sub formă de 
ninsoare in regiunile nordice și sub 
formă de ploaie, lapoviță și ninsoare 
In cele sudice. Vîntul va sufla slab 
pini la moderat, prezentînd unele in
tensificări in sudul șl estul țării, pre

VA INFORMAM DESPRE:

Excursii cu trenuri speciale pe
îmbrăcat în mantie imaculată, 

neverosimil de albă și seînteietoa- 
re, cu pădurile împodobite de 
promoroacă și ocrotitoare ale unei 

■ liniști reconfortante, cu pîrtiile de 
schi și săniuțe care mai de care 
mai atrăgătoare, muntele se consti
tuie într-o chemare irezistibilă 
pentru toți drumeții îndrăgostiți de 
aerul tare al înălțimilor. Chemare 
și invitație irezistibile și pentru 
bucureștenii dornici să-și petreacă 
un sfîrșit de săptămînă în decorul 
feeric al acestei ierni atit de darni
ce în zăpadă. Venind în sprijinul 
acestora, întreprinderea de turism, 
hoteluri și restaurante, I.T.H.R. 
București, in colaborare cu Comisia 
de sport-turism a Consiliului mu
nicipal al sindicatelor, a lansat

zilei
filialei Ploiești a U.A.P., un nu
meros public.

A fost prezent Jussi Montonen, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Finlandei la București. 

(Agerpres)

de producție de peste 600 milioane 
lei și o reducere a cheltuielilor cu 
peste 220 milioane lei.

■ La întreprinderea de panouri 
și tablouri electrice din Alexandria 
a fost realizat un nou tip de inter- 
fon. Spre deosebire de prima ge
nerație de interfoane realizate aici, 
noul produs se caracterizează prin 
performanțe tehnico-funcționale su
perioare : viteză de selectare a co
nexiunilor sporită și număr mai 
mare de posturi.

H La Intorsura Buzăului, județul 
Covasna, a intrat în funcțiune o 
centrală telefonică automată cu 
1 000 de linii. La parterul, edificiu
lui centralei este situat un modern 
oficiu poștal. Noul obiectiv edilitar 
contribuie la creșterea gradului de 
urbanizare a localității.

■ Oamenii muncii din cadrul 
Depoului C.F.R. Fetești reușesc ca 
în fiecare lună să remorcheze cu 
combustibil economisit opt perechi 
trenuri de marfă de cite 3 000 tone 
fiecare, pe distanța Buzău-Constan- 
ța. La realizarea acestor importante 
economii s-au evidențiat mecanicii 
de locomotivă Constantin Cornea, 
Ion Covrig, Florian Petre și Valeriu 
Grama.

■ Pentru decaparea sîrmei în 
cadrul trăgătoriei de oțel moale a 
întreprinderii metalurgice din Be- 
clean se folosește acum aburul 
obținut cu ajutorul unui cazan care 
funcționează pe baza căldurii re
cuperate de la cuptorul de pro
pulsie din secția laminor. Fapt care 
contribuie la economisirea anuală 
a peste 800 tone de păcură.

cum șl ja munte, viscolind, Izolat, ză
pada. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 8 și plus 2 grade, 
mai coborîte în nordul și centrul țării 
și mai ridicate în sud, iar cele ma
xime între minus 4 șl plus 6 grade, 
local mai ridicate. Local, se va sem
nala ceață, iar, izolat, polei. In Bucu
rești : Vreme în general închisă. Vor 
cădea precipitații sub formă de nin
soare, cu tendință de transformare in 
lapoviță și ploaie. Vîntul va sufla mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 4 și zero grade, 
iar cele maxime între un grad și patru 
grade. Condiții de polei.

frumoasa și tentanta inițiativă de 
a organiza, în fiecare sfîrșit de 
săptămînă, petrecerea în colectiv 
a zilei de odihnă intr-un mod cit 
mai plăcut și util cu putință. Mai 
exact spus, în fiecare duminică di
mineața, cite 1 500 de oameni ai 
muncii din întreprinderile și insti
tuțiile Capitalei pornesc in excursie 
pe Valea Prahovei. Lucian Preda, 
șeful agenției de turism de pe Bu
levardul Republicii nr. 68 (telefon 
14 08 00), agenție a I.T.H.R.B. prin 
care se organizează sistematic a- 
ceste acțiuni, ne spune :

— Transportul se efectuează cu 
un tren special, cu locuri rezerva
te. care pleacă din Gara de Nord 
în fiecare duminică dimineața la 
ora 7 și sosește seara, la ora 20. 
Avind regim de tren rapid, distan
ta București — Predeal este par
cursă in numai două ore și cu nu
mai două opriri, la Sinaia și Buș
teni. înscrierile in aceste excursii 
se fac prin comitetele sindicatelor 
din întreprinderi și instituții și prin 
consiliile de sport-turism ale sec
toarelor Capitalei, precum și direct, 
la agenția noastră de turism, in li
mita locurilor disponibile, cu cel 
puțin cinci zile înainte de data 
excursiei, la prețul convenabil de 
63 lei de persoană, copiii pină la 
vîrsta de 5 ani beneficiind de că
lătorie gratuită. La dispoziția 
excursioniștilor, din momentul ple
cării și pină la întoarcere, se află 
ghizi competenți și experimentați 
ai I.T.H.R. București, care organi
zează, la sosirea in stațiunile de 
pe Valea Prahovei, drumeții pe 
traseele montane cu diferite grade 
de dificultate, cu durate între 4 și 
8 ore și în funcție de doleanțele 
celor interesați. Pentru ca o astfel 
de acțiune să devină, într-adevăr, 
un bun ciștigat pentru sănătatea

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII ISLAMICE IRAN

Excelenței Sale
HOJATOLESLAM SEYYED ALI KHAMENEI

Președintele Republicii Islamice Iran

TEHERAN
Cu prilejul celei de-a Vl-a aniversări a Zilei naționale a Republicii 

Islamice Iran, imi este plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, de pace și prosperitate poporului iranian 
prieten.

Sint încredințat că raporturile de strinsă conlucrare existente între ță
rile noastre se vor extinde in continuare, spre binele popoarelor român si 
iranian, in interesul cauzei păcii și înțelegerii internaționale, al dezvoltării 
libere și independente a tuturor națiunilor lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trans
mis o telegramă primului ministru 
al Republicii Islamic® Iran, Mir 
Hussein Moussavi. cu ocazia aniver
sării Zilei naționale a acestei țări, 
prin care îi adresează cordiale fe

La 11 februarie, po
porul iranian sărbăto
rește împlinirea a șase 
ani de la victoria „re
voluției islamice" care 
a deschis calea unor 
mari schimbări în via
ța tării. Dacă în trecut 
această țară a Asiei 
de sud-vest (suprafața 
1 648 000 kmp ; popu
lația — 38 milioane de 
locuitori) era cunoscu
tă mai mult ca un 
mare' producător de 
petrol, astăzi ea se re
marcă printr-o 'suită 
de realizări într-o se
rie de alte sectoare, 
prin dezvoltarea și di
versificarea ramurilor 
economiei. Astfel, in 
intervalul de timp care 
a trecut de la eveni
mentul aniversat ca 
rezultat ai preocupării 
de a pune în valoare 
toate bogățiile țării, 
au fost construite 
complexul de extrac
ție și topire a cupru
lui de la Kerman, ra
finăria de gaze natu
rale de la Kangan și 
a fost înălțat un mare 
furnal la combinatul 
siderurgic de la Isfa
han, care va tripla

producția de oțel a tă
rii. Tot în această pe
rioadă s-a extins ac
tivitatea de recupera
re a pămînturilor ari
de și au luat amploa
re prospecțiunile geo
logice. Așa cum anun
ța recent ziarul „Kay- 
han", în deșertul din 
regiunea Yazd (cen
trul țării) a fost des
coperit un important 
zăcămînt de uraniu 
și de alte metale rare 
(thoriu, molibden, 
mangan), prezentind 
un interes deosebit 
pentru economia na
țională.

Eforturile și aspi
rațiile de progres 
ale poporului iranian 
pe calea dezvoltării 
social-economice sînt 
privite cu simpatie de 
poporul român. Aces
te sentimente își au 
originea în tradițio
nalele relații de prie
tenie dintre cele două 
popoare, relații care 
au ca temelie traini
că principiile deplinei 
egalități în drepturi, 
avantajului, reciproc, 
respectului suverani

Valea Prahovei
Si refacerea forțelor fiecăruia, este 
bine să nu se uite faptul că mun
tele își are nu numai frumusețile, 
ci și capcanele sale. De aici, ne
cesitatea de a porni in astfel de 
drumeții cu echipament adecvat 
și de a respecta disciplina și pro
gramul grupului din care fiecare 
face parte spre a străbate traseul 
pentru care a optat sau pentru în
deplinirea programului stabilit de 
comun acord.

La rîndul său, tovarășul Vasile 
Codrea, șeful Comisiei sport-turism 
al Consiliului municipal al sindi
catelor București, ne-a spus :

— Inițiativa de a organiza, du
minică de duminică, aceste excursii 
pe Valea Prahovei, cu trenuri spe
ciale, a întrecut, prin rezultatele 
sale, toate așteptările. Șl aceasta, 
datorită numărului mare al celor 
care doresc să-și petreacă o zi pe 
munte, în mod organizat și în con
diții avantajoase. Din prima du
minică a lunii ianuarie și pină 
acum și-au petrecut sfîrșitul de 
săptămînă pe potecile muntelui, în 
stațiuni sau ureînd la cabane, pe 
pirtii de schi sau săniuțe, mii de 
oameni ai muncii, cu deosebire 
fruntași in întrecerea socialistă din 
marile citadele ale industriei bucu- 
reștene „23 August", „Republica", 
„Mecanică fină", I.M.G.B., „Steaua 
roșie", „Vulcan" și altele. Bucu- 
rîndu-se de o bună primire în 
rindurile colectivelor din Întreprin
deri și instituții, aceste excursii de 
duminică tind să devină o per
manentă. iar pentru tot mai multi 
oameni ai muncii, o obișnuință.

Obișnuința de a-și petrece tn 
mijlocul naturii, la munte, în aerul 
ozonat și sănătos al pădurilor, un 
sfîrșit de săptămînă reconfortant, 
de neuitat, (Petre Popa). 

licitări, împreună cu cele mai buna 
urări de sănătate și fericire perso
nală. Totodată, se exprimă convin
gerea că bunele legături existente 
între guvernele țărilor noastre vor 
contribui la dezvoltarea amplă a co
laborării româno-iraniene atit pe 
plan bilateral, cit și în viața inter
națională.

tății și independenței 
naționale, neameste
cului în treburile in
terne. Cooperarea ro- 
mâno-iraniană își gă
sește materializare in 
construirea in Iran a 
unor importante obiec
tive industriale și a- 
gricole, care contri
buie la valorificarea 
resurselor naturale ale 
țării, la progresul ei. 
Astfel, unul dintre o- 
biectivele ce va fi rea
lizat prin conlucrarea 
dintre specialiștii ro
mâni și iranieni este 
barajul Vafreghan, a 
cărui construcție a în
ceput anul trecut și 
care va duce Ia iriga
rea unei suprafețe de 
20 000 ha și, la asigu
rarea cu energie elec
trică a orașului Sa- 
veh și a împrejurimi
lor sale.

Este convingerea ță
rii noastre că evoluția 
ascendentă a relații
lor rotnâno-iraniene 
corespunde pe deplin 
Intereselor celor două 
țări și popoare, cauzei 
păcii și înțelegerii in
ternaționale.

INFORMAȚII SPORTIVE
Victorii ale atletelor noastre 

in concursul internațional 
de la Inglewood (S.U.A.) 
NEW YORK 9 (Agerpres). — în ' 

cadrul concursului internațional de« 
atletism pe teren acoperit de la 
glewood (S.U.A.), sportiva româncă 
Anișoara Cușmir-Stanciu a ciștigat 
proba de săritură în lungime cu re
zultatul de 6,34 m, pe locurile ur
mătoare situîndu-se americancele 
Sabrina Williams (6,30 m) și Ja
net Yarborough-Harvey (6,08 m).

Proba de 1000 yarzi s-a încheiat cu 
victoria Doinei Melinte (România) — 
2’25”97/l00, urmată de Diana Richburg 
(S.U.A.) — 2”26”57/100 și Irina Po- 
dialovskaia (U.R.S.S.) — 2’27”06/100, 
iar cea de 1 500 m a revenit unei 
alte atlete românce, Fița Lovin, cro
nometrată cu timpul de 4’13”66/100.

★
ȘAH. Cea de-a 48-a partidă a me

ciului pentru titlul mondial de șah 
dintre marii maeștri sovietici Anatoli 
Karpov și Gări Kasparov, întreruptă 
la mutarea 41, a fost continuată ieri 
și s-a încheiat la mutarea a 67-a cu 
victoria lui Kasparov. Scorul a deve-. 
nit 5—3 în favoarea lui Karpov. 
Partida a 49-a se va disputa luni, 
Karpov avind piesele albe.

FOTBAL. Sîmbătă, pe stadionul din 
Oradea s-au disputat primele meciuri 
din cadrul turneului internațional de 
fotbal „Trofeul ziarului «Crișana»-". în 
prima partidă, F. C. Bihor a întrecut 
cu scorul de 1—0 (1—0) formația 
Szeol Szeged (Ungaria). A marcat 
Groâu în minutul 26. din lovitură de 
la 11 m.

In cel de-al doilea meci, Steaua 
București a Învins cu scorul de 5—0 
(3—0) echjpa D.M.V.S.C. Debrecen 
din Ungaria. Golurile au fost înscri
se de Lăcătuș (2), Bijloni, Pițurcă și 
Tătăran.

SCHI» Sîmbătă, în penultima zi a 
competiției internaționale de schi — 
probe nordice, „Concursul Prietenia", 
ce se desfășoară în județul Harghita, 
s-au disputat — la Harghita-Băi — 
două probe de schi fond.

Iată rezultatele înregistrate : 10 km 
masculin : 1. Lutz Liebich (R.D.G.) 
22’45” ; 2. Holger Lischke (R.D.G.) 
22’58” ; 3. Ralf Hamzel (R.D.G.)
23'35”. 5 km feminin : 1. Simone
Greiner (R.D.G.) 19’10” ; 2. Sylke
Mayer (R.D.G.) 19’13” ; 3. Sarka Zu- 
rynkeva (Cehoslovacia) 19’32”.

PATINAJ ARTISTIC. Proba mas
culină din cadrul campionatelor eu
ropene de patinaj artistic de la Go- 
teborg s-a încheiat cu victoria ceho
slovacului Jozef Sabovcik, urmat de 
sovieticul Vladimir Kotin și de Grze
gorz Filipovski (Polonia).

TENIS. Adrian Marcu s-a cali
ficat în semifinalele turneului in
ternațional de la Miinchen. învin- 
gindu-1 cu 6—1, 6—4 pe vest-germa- 
nul Dieter Joehle. Alte rezultate din 
sferturile de finală : Aleksandr Zve
rev (U.R.S.S.) — Florin Segărceanu 
(România) 6—3. 7—5 ; Martin Hipp- 
Rolf Gehring (ambii R. F. Germania) 
3—6, 7—5, 6—4 ; Hans-Dieter Beutel- 
Wolfgang Popp (ambii R.F.G.) 6—4, 
6—3.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 10: Despot Vodă — 18; (sala 
Atelier) : Intre cinci șl șapte — 11; 
Farul și domnul Valentino — 14; 
D-ale carnavalului — 18,30; (sala din 
Piața Cosmonauțllor, 11 07 57) : Papa 
dolar — 14; Examenul — 18,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
educativ pentru elevi (ciclul de abo
namente „D"). „Genurile și formele 
muzicii Instrumentale". Cvartetul 
„Muzica" — 11; Recital de chitară 
Martin Myslivlcek (R.S. Cehoslovacă) 
— 19.
• Opera Română (13 18 57) : Micul 
coșar — 11; Lacul lebedelor — 17.

• Teatrul de operetă (14 80 11) : My 
Fair Lady — 10,30; Victoria și-ai el 
husar — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Ivan Vasilievici — 10; Amintiri — 14; 
Nelnsemnații — 18,30; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Intr-un parc pe o 
bancă — 10,30; Anchetă asupra unui 
tinăr care nu a făcut nimic — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 10,30; Ca frunza dudului 
— 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Romanță tîrzie — 11; Trestia gindl- 
toare — 18.30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Măseaua de minte — 10; Pețitoarea 
— 15' 18; (la sala mică a Palatului : 
Cirtlțele — 15: 18.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magher'u) : Karamazovii — 10; Pă
durea — 18; (sala Studio) : EX —

10,30; Sentimente și naftalină — 18,30.
• Teatrul Glulești (sala Majestic,
14 72 34) : Cursa de Viena — 10; 15; 
Cum s-â făcut de-a rămas Catinca 
fată bătrină — 18,30; (sala Glulești, 
18 04 85) : Arta conversației — 10;
Milionarul sărac — 18,30
• Teatrul satlric-muzical „C. Tânase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Nimic despre 
elefanți — 11; Doctore, sint ai dv. t
— 18; (sala Victoria. 50 58 65) : Fru
mosul din pădurea zăpăcită — 18,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10.30; Clnt de drag și voie bună
— 18,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Efros Saga — II.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Trei grăsani — 10,30; Cenușăreasa
— 18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Boroboață — 10; 12; (sala din Piața 

Cosmonauțllor, 11 07 57) 1 Anotimpu
rile minzului — 11,30.
• Circul București (10 41 95): Parada 
circului — 10; 15,30; 19.
• Estrada Armatei (13 60 64, sala 
C.C.A.); Estrada in croazieră — 15,30; 
Veselia are cuvintul — 18.

cinema
• Adela: SCALA (11 03 72) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19, EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLORIA
(47 46 75) — 8; 10; 16; 17,45; 19,30.
• Pinocchio — 9; 11; 13; 17, Cireșarii
— 15; 19: DOINA (16 35 38).
• Fapt divers : GRIVIȚA (17 08 53)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.

• Raliul: UNION (13 49 04) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19.
• Secretul lui Bachus x FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19.
• Aventurile Iui Tom Sawyer, Moar
tea lui Joe Indianul : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 8,45; 12; 15,15; 18,30.
• Revanșa: PACEA (60 30 85) — ÎS; 
17; 19.
• O lumină la etajul zece — 17; 19, 
Domnișoara Noorie — 13; 15 : PRO
GRESUL (23 94 10).
• Vraciul: PATRIA (11 86 25) — 9;
11,30; 14; 16,30; 19, FLOREASCA
(33 29 71) — 10,30; 13; 16; 18,45, FLA
MURA (85 77 12) — 11; 15,15; 18,15.
• Ali-Baba și cei 40 de hoți : BUCU
REȘTI (15 51 56) — 9,15; 12,15; 15,30; 
18,30, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 12; 
15; 18.
• Mitică Popescu X DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15; 17; 19.

• Surorile medicale : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Nemuritorii : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Frumoasa Shiniang : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Domn pentru o zi : VIITORUL 
(10 67 40) — 11; 13; 15; 17; 19.
• Undeva, cindva: STUDIO (59 53 15)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Romeo și Julieta ia sat : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19.
• Lovitură fulgerătoare : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19.
> Dragele noastre bunicuțe : FLA
CĂRA (20 33 40) 15,30; 13.
• Marele premiu : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8,45; 11,45; 15; 18,15.
• Marfă furată : CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Legenda călărețului singuratic : 
TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19.
• Dulcea pasăre a tinereții : CAPI

TOL (16 29 17) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Iubirea are multe fețe : FAVORIT
(45 31 70) — 9; 15,30; 18,30, ARTA
(2! 31 86) — 9; 12; 15; 18, LIRA
(31 71 71) — 9; 12; 15; 18.
• Lupii mărilor : BUZEȘTI (50 43 58)
- 9; 11,30; 14; 16.30; 19.
• Rocky II : DACIA (50 35 94) — 9; 
11,30: 14; 16,30; 19.
• Yankeii : COTROCENI (49 48 48) — 
9; 12; 15; 18.
• Pe urmele șoimului : MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
MODERN (23 71 01) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30.
• Jandarmul și extratereștril : VOL
GA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
TOMIS (21 49 46) — 9; 11; 13; 15;
17; 19.
• Ghețuri pe Înălțimi : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.



Puternic ecou internațional al cuvintării rostite de tovarășul Secretarul general al P. C. F

Nicolae Ceaușescu la deschiderea Congresului F. D. U. S.

Amplu program pentru dezvoltarea multilateralii
a României socialiste, pentru înfăptuirea aspirațiilor

de pace si progres ale întregii omeniri
Activitatea dinamică a poporului nostru, a to

varășului Nicolae Ceaușescu în construcția so
cialistă complexă de edificare a unei Românii 
moderne, multilateral dezvoltate, realizările ob
ținute de țara noastră în ultimii ani și progra
mele sale de dezvoltare în continuare sint amplu 
relevate de agențiile de presă, de cotidiane, de 
alte mijloace de informare în masă

Agenția T.A.S.S. a relevat 
deschiderea lucrărilor celui 
III-lea Congres al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste a rostit 
o cuvîntare tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Agenția a evidențiat că 
dezbaterile s-au axat asupra acti
vității F.D.U.S., de la precedentul 
congres pînă în prezent, precum și 
asupra sarcinilor ce revin acestui 
organism în vederea înfăptuirii ho- 
tărîrilor Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român. Ea a 
menționat adoptarea Manifestului 
electoral al F.D.U.S. și a progra
mului de măsuri în legătură cu 
alegerile de la 17 martie pentru de
semnarea deputaților în Marea A- 
dunare Națională și în consiliile 
populare. T.A.S.S. a informat, de 
asemenea, despre realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, în înalta funcție 
de președinte al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste.

Despre desfășurarea lucrărilor 
Congresului F.D.U.S. a informat și 
TELEVIZIUNEA SOVIETICA, care 
a transmis imagini înfățișînd pe to
varășul Nicolae Ceaușescu la tribu
na marelui forum, rostind cuvînta
rea de deschidere, aspecte ale dez
baterilor din cadrul congresului, 
precum și știri referitoare la apro
piatele alegeri de deputați în Marea 
Adunare Națională și în consiliile 
populare.

Sub titlul „Ceaușescu reales pre
ședinte al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste", agenția CHINA 
NOUÂ evidențiază semnificația 
Congresului al III-lea al F.D.U.S. 
în viața poporului român. Ea ex
trage din cuvîntarea rostită la des
chiderea lucrărilor de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pasajele care 
prezintă realizările obținute de țara 
noastră în cursul cincinalului 
1981—1985, precum și sarcinile tra
sate de Congresul al XIII-lea al 
partidului. Sint evidențiate senti
mentele de căldură și nețărmurită 
dragoste, de prețuire și recunoștin
ță fată de secretarul general al 
partidului manifestate în cursul lu
crărilor Congresului F.D.U.S.

în cuvîntarea rostită cu prilejul 
celui de-al III-lea Congres al 
F.D.U.S. — cea mai mare organi
zație social-politică din România —. 
scrie AGENȚIA IUGOSLAVA 
TANIUG, președintele Nicolae 
Ceaușescu a făcut apel la oprirea 
amplasării de rachete, la trecerea 
la dezarmare, în special la dezar
marea nucleară.

Sub titlul „Președintele Ceaușescu 
avertizează asupra militarizării spa
țiului cosmic", ziarul „NEUES 
DEUTSCHLAND" din R. D., Germa
nă arată că. în cuvîntarea rostită 
la Congresul al III-lea al F.D.U.S., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat importanta pe care o acordă 
România viitoarelor negocieri de la 
Geneva dintre U.R.S.S. și S.U.A., 
unde se va pune cu acuitate pro
blema împiedicării militarizării 
spațiului cosmic.

Alte organe de presă centrale din 
R.D.G., informînd despre desfă
șurarea Congresului F.D.U.S., au 
subliniat contribuția pe care o au 
organizațiile de masă din România 
la dezvoltarea economică și socială 
a patriei.

Relatînd despre cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la Con
gresul F.D.U.S.. cotidianul ungar 
„NEPSZABADSÂG" evocă realiză
rile din ultimii ani și unele sarcini 
ce stau în fata economiei româ
nești în industrie, în sectorul ener
getic, în agricultură. Este eviden
țiată necesitatea exprimată privind 
asigurarea condițiilor ca flecare ce
tățean să participe activ la viața 
politică a tării. Ziarul citează, de 
asemenea, poziția României privind 
necesitatea diminuării cheltuielilor 
militare, arătînd că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat impor
tanța stopării cursei înarmărilor, 
Imperativul opririi militarizării 
spațiului cosmic.

Cotidianul „MAGYAR NEMZET", 
organ al Frontului Popular Patrio
tic dip R.P. Ungară — referindu-se 
la cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu —, pune în evidentă că 
în România s-au creat condiții pen
tru dezvoltarea impetuoasă a for
țelor de producție.

că la 
de-al

de pe toate

meridianele globului. Citind din cuvîntarea rostită 
de președintele Nicolae Ceaușescu la deschide
rea lucrărilor celui de-al lll-lea Congres al 
F.D.U.S., presa străină pune, totodată, în evi
dență caracterul constructiv și principial al po
liticii externe românești, consacrată materializării 
aspirațiilor de 
țelegere între popoare.

pace, de

agențiaBULGARA și 
informat, la rîndul lor, 

desfășurarea Congresului
PRESA

B.T.A. au 
despre
F.D.U.S. și despre cuvîntarea rosti
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Ziarul „ZEMEDELSKO ZNAME", 
organ al Uniunii Populare Agra
re Bulgare, relevă că președin
tele României a salutat apropiata 
începere a negocierilor sovieto-â- 

. mericane de la Geneva și a subli
niat însemnătatea lor pentru crea
rea climatului propice soluționării 
problemelor fundamentale aflate în 
fața omenirii. Ziarul adaugă că 
România va acționa și pe viitor 
pentru crearea unei zone denuclea- 
rizate în Balcani, pentru întărirea 
păcii și securității in Europa și în 
lume.

Nicolae Ceaușescu, conducătorul 
partidului și statului român, scrie 
agenția FRANCE PRESSE, a pro
pus ca țările din cadrul Tratatului 
de la Varșovia și din N.A.T.O. să 
se întîlnească și să contribuie activ 
la succesul negocierilor dintre Uni
unea Sovietică și Statele Unite ale 
Americiu Cu prilejul deschiderii 
Congresului Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, Nicolae 
Ceaușescu a apreciat că popoarele

amplă cooperare și .în

Mijloacele de informare în masă din diferite 
țări s-au referit la importanta contribuție adusă 
de noul dialog româno-iugoslav Io cel mai înalt 
nivel la amplificarea conlucrării multilaterale 
între popoarele celor două țări vecine și priete
ne, precum și la unele momente de semnificație 
majoră din relațiile de prietenie și cooperare ale 
României cu alte state socialiste.

devenit oDupă ce a arătat că „a 
tradiție ca șefii de stat ai Româ
niei și Iugoslaviei să se întîlnească 
frecvent pentru a discuta toate 
problemele interesînd cele două 
țări, ziarul „BORBA" a apreciat că 
vizita președintelui Prezidiului 
R.S.F.I, în România „este în con
cordanță cu această tradiție de dia
log între cele două țări vecine și 
prietene". „Făcînd o apreciere ge
nerală, scrie ziarul, raporturile 
iugoslavo-române sînt prin tradiție 
stabile și bune, ambele părți fiind 
interesate în lărgirea și îmbogăți
rea colaborării". Asemenea vizite 
și întîlniri la nivelul cel mai înalt 
au devenit o formă tradițională a 
colaborării și relațiilor dintre 
România și Iugoslavia, întrucît po
ziția și aspirațiile apropiate deter
mină ca cele două țări să aibă 
frecvente schimburi de opinii în 
ceea ce privește cooperarea, dar 
și pentru elucidarea unor probleme 
care subminează raporturile inter
naționale și afectează interesele 
tuturor țărilor.

Subliniind apoi că „temele abor
date în cadrul dialogului iugoslavo- 
român s-au concentrat asupra si-

• Elocventă manifestare a democrației socia
liste, a unității poporului român în lupta pen
tru făurirea noii orînduiri • Imperativul par
ticipării tuturor țărilor la negocierile pentru 
oprirea cursei înarmărilor nucleare, în vede
rea eliminării armelor atomice din Europa și 
din întreaga lume • Rodnic dialog pentru ex
tinderea multilaterală a relațiilor de prietenie 

și colaborare româno-iugoslave

PRESA DIN R.P.D. COREEANA, 
R.D. GERMANA, R.P. UNGARA, 
CUBA, SIRIA, PAKISTAN. FRAN
ȚA și din alte țări a publicat 
materiale privind convorbirile des
fășurate între președinții Nicolae 
Ceaușescu și Veselin Giuranovici. 

Presa din numeroase țări a pu
blicat. de asemenea, materiale pri
vind ședința Comitetului Politic 
Executiv al Q.C. al P.C.R. care a 
dezbătut și aprobat comunicatul cu 
privire la rezultatele îndeplinirii 
planului național unic 
re economico-socială 
în anul 1984.

împlinirea a 37 de 
semnarea primului 
prietenie, colaborare 
mutuală dintre România și U.R.S.S. 
a fost marcată de ziarul sovietic 
„PRAVDA", care a subliniat că 
prietenia și relațiile multilaterale 
dintre Uniunea Sovietică și țara 
noastră corespund intereselor vitale 
ale popoarelor celor două țări, 
servesc cauzei unității și coeziunii 
țărilor socialiste. Sint evidențiate, 
în context, prietenia și solidarita-, 
tea de tip nou dintre popoarele 
sovietice și poporul român, tratatul 
semnat mareînd inițierea unei eta
pe noi, superioare în dezvoltarea 
colaborării rodnice dintre cele două 
țări. Un rol hotărîtor în consoli
darea acestei colaborări — arată 
ziarul — îl au relațiile de prietenie 
dintre P.C.U.S. și P.C.R., întilni- 
rile la nivel înalt care stabilesc 
perspectivele viitoare de dezvolta
re a relațiilor rodnice dintre cele 
două țări, partide și popoare.

Ziarul „IZVESTIA" a arătat că 
relațiile de colaborare 
tre Uniunea Sovietică 
se dezvoltă pe baza 
respectării reciproce a 
ței și suveranității.

La ‘ ' -
JIZW

de dezvolta- 
a României

ani de la 
Tratat de 

și asistentă

rodnică din- 
și România 
principiilor 

independen-
„SELSKAIA

l a primit pe reprezentantul P. C. R.
PARIS (Agerpres). — Din partea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, au fost transmise tova
rășului Georges Marchais, secretar 
general al Partidului Comunist 
Francez, un mesaj de calde salutări 
prietenești și cele mai. bune urări 
de sănătate și succes iri activitatea 
sa, a Partidului Comunist Francez.

Secretarul generai al P.C.F. a ru
gat să se transmită 
Nicolae Ceaușescu cele 
salutări și urări de noi 
activitatea sa de înaltă 
în fruntea partidului și 
nostru, precum și in 
partidului comunist și a poporului 
român.

Mesajul a fost transmis de tova
rășul Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., care participă la lucră-

tovarășului 
mai calde 
succese in 
răspundere 
a statului 
activitatea

alrile celui de-al 25-lea Congres 
Partidului Comunișt Francez.

In cursul convorbirii care a avut 
loc au fost evocate întîlnirile prie
tenești dintre 
Ceaușescu și 
Marchais, care 
mente esențiale în 
lor de prietenie și 
tre P.C.R. și P.C.F., 
reciprocă, egalitate 
pectarea dreptului 
de a-și elabora de sine stătător tac
tica și strategia revoluționară.

A fost exprimată dorința de a se 
dezvolta în continuare raporturile 
de prietenie și solidaritate dintre 
cele două partide. în interesul oa
menilor muncii din cele două țări, 
al prieteniei dintre popoarele român 
și francez, al cauzei progresului so- 
cial, libertății și independenței po
poarelor. destinderii, securității și 
păcii’ în lume.

Premierul egiptean 
se pronunță pentru un dialog 

israeliano-palestinian

tovarășul 
tovarășul 
au

Nicolae 
Georges 

constituit mo- 
evoluția relațli- 
solidarltate din- 
bazate pe stimă 
deplină și res- 
fiecărui partid

CAIRO 9 (Agerpres). — Primul 
ministru al Egiptului, Kamal Hassan 
Aii, a cerut Israelului să recunoască 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei în vedereâ creării condițiilor 
pentru inițierea unui dialog palesti- 
niano-israelian. 
acordat ziarului egiptean „Al Gom- 
hourya", Kamal Hassan Aii s-a pro
nunțat. de asemenea, in favoarea 
unui dialog între S.U.A. și O.E.P., 
adăugind că O.E.P. trebuie să parti
cipe la orice negocieri privind Orien
tul Mijlociu.

Premierul egiptean a cerut, totoda
tă, Israelului să-și retragă trupele 
din Liban, să îmbunătățească condi
țiile palestinienilor din teritoriile 
arabe ocupate și să pună capăt im
plantărilor israeliene in teritoriile de 
pe Malul de Vest al Iordanului și 
Gaza.

Intr-un interviu

Acțiuni și luări de poziție 
împotriva cursei înarmărilor

Pentru transformarea Oceanului Indian 
într-o zonă a păcii

AMMAN 9 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută cotidianului iorda
nian „Al Destour", președintele Con
siliului Național Palestinian, Abdel 
Hamid Saeh. a chemat țările arabe și 
islamice să întreprindă acțiuni comu
ne in sprijinul palestinienilor din te
ritoriile arabe ocupate de Israel — 
informează agenția K.U.N.A. Abdel 
Hamid Saeh a lansat, totodată, un 
apel pentru convocarea unei reuniuni 
arabe la nivel inalt.

NAȚIUNILE UNITE. — La se
diul din New York al Națiunilor 
Unite au luat sfîrșit lucrările pri
mei sesiuni din acest an a Comi
tetului special al O.N.U. pentru 
Oceanul Indian. Reprezentanții ce
lor 48 de state membre ale acestui 
organism au continuat examinarea 
problemelor legate de pregătirea 
unei conferințe în vederea elabo
rării unui acord internațional prin 
care acest mare bazin maritim să 
fie transformat într-o zonă a păcii. '

In conformitate cu prevederile 
unei rezoluții adoptate la cea de-a 
39-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U., această conferință inter
națională ar urma să aibă loc in 
capitala Sri Lankăi, 
prima parte a

Participanții 
tetului special 
iect al ordinii 
conferințe, precum și regulile de 
procedură ale acesteia.

Colombo, in 
anului viitor.
Ia sesiunea Comi- 
au elaborat un pro- 

de zi a viitoarei

latino-americană
de la Santo Domingo

CONFERINȚĂ DE PRESĂ. Cu pri
lejul marcării a două sute de ani 
de la marea răscoală populară con
dusă de Horea, Cloșca și Crișan, 
la Ambasada României din Beijing 
a avut loc o conferință de presă. 
Au fost prezenți membri ai conduce
rii secției de propagandă a C.C. al 
P. C. Chinez, directori în M.A.E., 
membri ai conducerii unor institu
ții centrale din domeniul propa
gandei, cadre didactice universita
re și cercetători în domeniul istoriei 
universale, reprezentanți ai organe
lor centrale de presă.

ȘEDINȚA DE CONSTITUIRE. 
După cum informează agenția 
A.D.N., la Berlin a avut loc, sub 
președinția lui Erich Honecțcer, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, ședința de consti
tuire a Comitetului pentru ani
versarea a 750 de ani de existență 
a orașului Berlin, in 1987.

„Apărarea păcii - o cerință mai actuală ca oricînd"
DELHI. — Declarația adoptată la 

Delhi de participanții la lucrările 
Conferinței sindicale a țărilor din 
Asia și. Oceania subliniază necesi
tatea instituirii unei noi ordini e- 
conomice internaționale, încetării 
cursei înarmărilor și preîntimpini- 
rii unei catastrofe nucleare.

Apărarea păcii, menționează do
cumentul, este in prezent o cerință 
mai actuală ca oricînd. Ca urmare 
a cursei aberante a înarmărilor, 
numeroase țări din regiune sînt ne
voite să aloce mari fonduri în sco
puri militare, deturnlndu-le de la 
înfăptuirea planurilor de dezvol
tare economică și socială. Totodată, 
declarația condamnă politica de 
spoliere a resurselor naturale pro-

movată de marile monopoluri în 
țările in curs de dezvoltare din 
zonă. Se reliefează că practicile 
discriminatorii ale companiilor 
multinaționale, ca și ale unor state 
occidentale industrializate in ra
porturile economice 
curs de dezvoltare 
mai mult situația în 
acestea din urmă.

Participanții la conferința de la 
Delhi și-au afirmat sprijinul față 
de inițiativele vizind transformarea 
Oceanului Pacific într-o zonă de- 
nuclearizătă, demilitarizarea Ocea
nului Indian și declararea acestora 
drept regiuni ale păcii și colabo
rării. .

cu țările in 
agravează și 
care se află

europene ar trebui să participe in
tr-o formă potrivită la aceste ne
gocieri. Președintele României s-a 
pronunțat din nou pentru oprirea 
desfășurării și producției de noi 
arme nucleare, ca și a oricăror ac
țiuni de militarizare a spațiului 
cosmic, a arătat A.F.P.

Președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, relatează AGENȚIA 
CUBANEZA PRENSA LATINA, a 
declarat că este necesar ca țările 
din cadrul Tratatului de la Varșovia 
și din N.A.T.O. să se întîlnească și 
să contribuie activ la succesul ne
gocierilor dintre Uniunea Sovietică 
și Statele Unite ale Americii. In cu
vîntarea rostită la deschiderea celui 
de-al III-lea Congres al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că a nu lua poziție hotă- 
rită împotriva înarmărilor înseam
nă, de fapt, a sprijini fără să vrei 
cursa înarmărilor, politica de 
război. Șeful statului român a evi
dențiat, în context, necesitatea ca 
toate guvernele, toți șefii de stat, 
toate forțele politice să acționeze — 
piuă nu este prea tîrziu — pentru a 
salva omenirea de la catastrofa nu
cleară.

Conducătorul României s-a referit, 
pe de altă parte, la principalele as
pecte ale planului economic și so
cial al țării pentru următorii ani și 
a subliniat importanța realizării de 
economii, a modernizării nivelului 
tehnico-industrial și a exploatării 
unor forme de energie noi, insufi
cient utilizate în prezent, a eviden
țiat, de asemenea, Prensa Latina.

Caracterul fructuos al convorbi
rilor la cel mai înalt nivel româno- 
iugoslave este amplu reflectat de 
presa din R.S.F. Iugoslavia. Rela
tările și comentariile privind rodni
cul dialog la nivel înalt româno- 
iugoslav sînt publicate sub titluri 
sugestive ca : „Tradiție", „Noi' im
pulsuri colaborării", „Pentru pace 
și destindere" („BORBA"), „Intîl- 
nirea Giuranovici — Ceaușescu", 
„Pentru Balcani fără baze străine" 
(„POLITIKA"), „Aspirații comune" 
(„NOVOSTI"), „Lumea interesată 
în destindere", „In spiritul înțele
gerii Și respectului reciproc" 
(„DNEVNIK"). Materialele sînt în
soțite de fotografii ale președinților 
Nicolae Ceaușescu și Veselin Giu
ranovici, înfățișînd diferite mo
mente din timpul vizitei.

tuației internaționale actuale", 
„Borba" a arătat că „pozițiile ce
lor două țâri sînt identice în muite 
probleme, mai ales cînd este vorba 
de căile de menținere a păcii, des
tindere și dezarmare. Pornind de la 
opțiunile comune, cei doi președinți 
— menționează ziarul — au dezbă
tut eforturile comune necesare in 
direcția păcii și a instaurării unor 
relații mai bune în lume. Convor
birile au cuprins un cerc larg de 
probleme, în primul rînd relațiile 
Est-Vest, prilej cu care a fost sa
lutată întîlnirea Gromiko — 
Shultz, ca primă etapă pe calea 
dezarmării, probleme economice 
internaționale, situația țârilor în 
curs de dezvoltare, găsirea posibi
lităților pentru îmbunătățirea aces
teia.

In relatarea sa, ziarul „POLI- 
TIKA" a relevat că relațiile politi
ce dintre România și Iugoslavia 
sînt apreciate ca fiind excepționa
le și că ele reprezintă un exemplu 
de colaborare între două state so
cialiste vecine și prietene. După ce 
enumeră principiile pe care se ba
zează colaborarea dintre cele două 
țări, ziarul subliniază hotărîrea co
mună de a continua conlucrarea pe 
plan internațional, pentru promo
varea destinderii, a securității, co
laborării, înțelegerii și păcii în 
Balcani, In Europa șl in lume.

Referindu-se la raporturile bila
terale, „Politika" a evidențiat că, 
In conformitate cu cele convenite 

. la nivel înalt, a fost prezentat un 
program comun de măsuri și ac
țiuni menit să asigure dezvoltarea 
colaborării și a schimburilor eco
nomice reciproce, să deschidă largi 
perspective impulsionării acestor 
relații, corespunzător posibilităților 
In continuă creștere ale economii
lor naționale ale celor două țări.

Ziarul „DNEVNIK" pune accen
tul pe faptul că dialogul la nivel 
înalt româno-iugoslav s-a desfășu
rat în spiritul înțelegerii și al res
pectului reciproc. El relevă necesi
tatea exprimată de cei doi șefi de 
stat privind realizarea unor pro
grese concrete la Conferința pentru 
măsuri de încredere și secu
ritate și pentru dezarmare de la 
Stockholm, ca și pentru revitaliza- 
rea procesului C.S.C.E.. pentru o 
dezarmare reală, pentru promo
varea politicii de destindere.

rindul său,
a subliniat importanța deo

sebită a convorbirilor româno-so- 
vietice la cel mai înalt nivel, aces
tea constituind o garanție trainică 
a faptului că prietenia și colabora
rea dintre cele două țări se vor 
dezvolta și pe viitor.

„Consolidarea și dezvoltarea re
lațiilor de prietenie vietnamezo- 
române" este titlul unui articol 
publicat în cotidianul „QUAN DOI 
NHAN DAN" cu prilejul împlinirii 
a 35 de ani de la stabilirea rela
țiilor diplomatice dintre cele două 
țări. După ce menționează ajuto
rul moral și material primit din 
partea partidului, a statului și po
porului român atit în timpul rezis
tenței împotriva imperialismului, 
cît și in procesul de edificare a 
socialismului, articolul trece în re
vistă succesele înregistrate in dez
voltarea relațiilor dintre România 
și Vietnam în ultimele trei decenii 
și jumătate, precum și realizările 
celor două popoare, sub conducerea 
partidelor lor comuniste, in opera 
de făurire a unei vieți noi.

„Intilnirile și) convorbirile dintre 
tovarășul Le Duan și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înțelegerile la 
care s-a ajuns privind activitatea 
concretă au o importanță deosebită 
pentru procesul dezvoltării relații
lor dintre cele două țări ale noas
tre pe toate planurile. In ultimii 
ani, schimburile economice dintre 
Vietnam și România au înregistrat 
noi progrese ; cele două țări, prin- 
tr-un efort propriu, caută să des
copere noi forme, reciproc avanta
joase, de cooperare pe multiple 
planuri, în folosul construcției so-- 
cialiste din fiecare țară", conchide 
ziarul vietnamez.

Ziarul „TRYBUNA LUDU", re- 
flectînd pe larg relațiile de colabo
rare economică și tehnico-științifică 
româno-polone, a evidențiat că se 
acționează pentru o și mai largă 
dezvoltare a acestora după convor
birile din iunie anul trecut dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Wojciech Jaruzelski.

O amplă corespondentă din 
România prezentînd o serie de rea
lizări ale economiei noastre socia
liste, precum și sarcinile trasate de 
programul de dezvoltare economică 
și socială în perioada 1986—1990 și. 
In perspectivă, pînă în anul 2 000, 
adoptat de cel de-al XIII-lea Con
gres al comuniștilor români, este 
cuprinsă în paginile revistei polo
neze „ZYCIE GOSPODARCZE".

(Agerpres)

PLANIFICARE. Luînd cuvintul 
in prima ședință a Comisiei națio
nale de planificare, organism re
cent creat de guvern, primul mi
nistru al Indiei, Rajiv Gandhi, a 
arătat că țelul suprem al planifi
cării de stat este eradicarea sără-

sută, comparativ cu luna decem
brie a anului trecut, cînd repre
zenta 10,8 la sută din torța activă 
de muncă, relevă un raport al 
Agenției federale de statistică din 
această țară. Cel puțin 1 400 000 de 
canadieni sint în prezent în cău-

SALON MONDIAL DE TURISM. 
In capitala Franței, s-a deschis 
slmbătă Salonul mondial de turism, 
în prezența lui Michel Crepeau, 
ministrul francez al comerțului, ar
tizanatului și turismului. La salon 
participă 89 de țări ale lumii. Țara

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT
ciei, modernizarea industriei și 
dezvoltarea în perspectivă a aces
tei ramuri. Anii ce urmează — a 
subliniat premierul indian — tre
buie să devină o perioadă a dez
voltării intense a tuturor sectoare
lor economiei naționale, pe baza 
folosirii celor mai noi realizări ale 
științei și tehnicii, a introducerii 
metodelor moderne de conducere 
a industriei și agriculturii.

ȘOMAJ. Rata șomajului a ajuns 
in Canada, in ianuarie, la 11,2 Ia

tarea unul Ioc de muncă, preci
zează raportul amintit.

noastră prezintă un stand cu ofertă 
românească de programe turistice.

DEVALORIZARE. Banca Cen
trală a Braziliei a anunțat o nouă 
devalorizare a monedei naționale 
(cruzeiro-ul), cu 1,97 la sută. In
cepind de luni, rata de schimb a 
fost stabilită la 3 710 cruzeiros pen
tru un dolar S.U.A., la cumpărare, 
și de 3 720 cruzeiros în operațiuni
le de vînzare. Aceasta este cea 
de-a opta devalorizare a cruzei- 
ro-ului de la începutul anului.

IN CHILE. 240 de 
Universitatea din 

de Chile care participau 
voluntare au fost arestați, 
de la majoritatea univer- 
chiliene iau parte, prin

ARESTĂRI 
studenți de la 
Santiago 
la lucrări 
Studenții 
sităților 
tradiție, la o serie de acțiuni or
ganizate de asociațiile studențești 
în perioada vacanței. în prezent, a- 
ceste activități sint interzise în 
virtutea stării de asediu impusă în

Demers al adversarilor amplasării de rachete nucleare
BONN. - Intrarea la baza militară americană de la V/aldheide, In 

apropiere de orașul Heilbronn, unde au fost desfășurate primele rachete 
nucleare de tipul „Pershing-2" pe teritoriul R.F.G., a fost blocată, incepind 
de vineri după-amiază, de membri ai mișcării pentru pace din această 
țară - a anunțat poliția vest-germană.

Participanții la această acțiune cer aplicarea imediată a deciziei Con
siliului municipal din Heilbronn, adoptată în luna ianuarie, care 
lează interzicerea staționării de arme atomice în regiunile puternic 
late din R.F.G. Decizia consiliului a fost luată după accidentul de 
ianuarie, cînd, la această bază, motorul unei rachete „Pershing-2” 
plodat pe rampă provocînd moartea a trei militari americani și 
rea altor 16.

stipu- 
popu- 
la 11 
a ex- 
răni-

Elaborarea unei poziții 
comune pentru dialogul 

cu țările creditoare
SANTO DOMINGO 9 (Agerpres).

— La Santo Domingo au luat sfîrșit 
lucrările Reuniunii ministeriale la- 
tino-americane a statelor semnatare 
ale „Consensului de la Cartagena" 
(Argentina, Bolivia, Brazilia, Chile, 
Columbia, Ecuador, Mexic, Peru, 
Uruguay. Venezuela și Republica 
Dominicană). Participanții — miniș
trii de externe și ai economiei din 
aceste 11 state din regiune cu cea 
mai mare datorie externă, — au/ 
adoptat un comunicat final, in care 
este evidențiată hotărârea statelor' 
lor de a avansa o poziție comună in 
dialogul preconizat cu țările credi
toare, în perspectiva reuniunii din 
aprilie a Fondului Monetar Interna
țional și Băncii Mondiale, ca și a 
reuniunii la nivel înalt de la Bonn
a statelor puternic industrializate.

Documentul subliniază efectele ne
gative ale măsurilor luate de unele 
state dezvoltate industrial la adresa 
produselor de export latino-ameri- 
cane și necesitatea ca ele să fie 
anulate și să se intensifice schimbu
rile economice și comerciale inter
naționale, pe principii echitabile și 
juste. Țările semnatare ale „Consen
sului de la Cartagena" s-au pronun
țat pentru o abordare politică, social- 
economică și financiară a tuturor 
problemelor generate de existența 
unei datorii externe împovărătoare
— peste 360 miliarde dolari — in 
America Latină și au evidențiat ne
cesitatea căutării unor căi accesi
bile acestor state pentru plata dato
riilor pe baza unor negocieri direc
te și constructive între creditori și 
debitori.

Rigorile iernii
WASHINGTON 9 (Agerpres). — 

Rigorile iernii continuă să se mani
feste pe întinse regiuni ale teritoriu
lui Statelor Unite ale Americii. După 
cum relatează agenția Associated 
Press, in zona Munților Stîncoși cad 
ninsori abundente incepind de vine
rea trecută. Din cauza vintului pu
ternic. care a atins pe alocuri 160 km. 
s-au format troiene care creează 
mari dificultăți in traficul rutier.

Si în zona de nord-vest a statului 
Montana au căzut zăpezi abundente, 
care au fost viscolite, stratul de ză
padă ajungînd în unele locuri de 
inăltimea unui om.

Serviciile americane de suprave
ghere a vremii au anunțat că din 
cauza noilor căderi de zăpadă in 
unele zone ale statului Idaho „situa
ția este aproape haotică". Autorități
le i-au avertizat pe localnici și pe 
turiști să evite deplasările in regiu
nea Sun Valley, unde există pericol 
de avalanșe.

LONDRA 9 (Agerpres). — Căde
rile de zăpadă in cea mai mare 
parte a teritoriului Marii Britanii 
au determinat închiderea a trei ae
roporturi. In Irlanda de Nord s-au 
format nămeți care pe alocuri ating 
1.5 metri. Asociația britanică a au
tomobilului a anunțat că. in majo
ritatea regiunilor țării, condițiile 
trafic sint deosebit de grele.

de

a-BONN 9 (Agerpres). — Ninsori 
bundente și ploi foarte reci au pro
vocat. pe șoselele din R.F. Germania, 
perturbări ale circulației. In zone în
tinse din landurile Renania de Nord- 
Westfalia, Hessen și Renania. Palati
nat circulația a fost aproape parali
zată. La Diisseldorf, Koln și Essen, 
in decurs de două ore s-au înregis
trat 300 de accidente de circulație — 
transmite agenția D.P.A.

luna noiembrie a anului trecut, in 
tentativa de a stăvili valul de ma
nifestații în favoarea revenirii la 
un regim civil, democratic.

IN CAPITALA KENYE1 au luat 
sfîrșit lucrările unei conferințe in
ternaționale intitulate „Mediul în
conjurător și dezvoltarea". Partici
panții, reprezentind organizații ne
guvernamentale din diferite țări 
ale lumii, au subliniat necesitatea 
intensificării eforturilor consacrate 
ocrotirii mediului ambiant și 
combaterii poluării, în vederea asi
gurării cadrului adecvat pentru 
realizarea programelor economico- 
sociale ale țărilor în curs de dez
voltare. A fost adoptat un plan de 
acțiune al organizațiilor neguver
namentale.

LANSARE DE SATELIȚI. O ra
chetă vest-europeană de tipul 
„Ariane-3“, lansată de la centrul 
spațial de la Kourou, din Guyana 
franceză, a plasat pe orbită doi 
sateliți — unul arab, denumit 
„Arabsat-F 1“, și altul brazilian.

“I

virtutea ascendi 
a halatului al 
asupra unifc

cu 
care să re- 
Manhattan", 

unei bombe 
stricte — nu

A încetat din viață savantul ame
rican Frank Oppenheimer. In lo
calitatea Sausalito, din California.

Fiu al unui imigrant german 
stabilit cu multe decenii in urmă 
in S.U.A., el avea un frate mai 
mare — Robert. Ambilor frați, 
codul genetic le-a transmis, ca 
mesaj comandă-biologică, înclinații 
strălucite pentru fizică. (Robert 
Oppenheimer a fost primit la virsta 
de 11 ani membru al Societății de 
Mineralogie din New York, o pres
tigioasă societate științifică a epo
cii ; dintre ceilalți membri, cel mai 
tînăr avea... 60 de ani).

Frank nu era mult mai prejos 
in comparație cu Robert ; a obți
nut diploma de fizică a universi
tății John Hopkins, a făcut studii 
asupra radioactivității la Cam
bridge, in Anglia, iar in 1939 a 
obținut doctoratul la celebrul In
stitut de Tehnologie din California.

...începe al doilea război mon
dial și cum, incă de la primul, 
halatul alb al cercetătorului căpă
ta tot mai multă ascendență asu
pra uniformei soldatului. Robert 
Oppenheimer este însărcinat 
formarea unei echipe 
alizeze „Proiectul 
proiectul construirii 
atomice. După criterii 
familiare, ci de competență știin- 

iși cooptează fratele, pe

*
I
I
(

*
*

* 
î
I
I
J țifică — își cooptează fratele, pe 
1 Frank, în echipă.
i La 16 iulie 1945 prima bombă 
i atomică explodează, experimentul, 
1 la poligonul din deșert de la Ala- . ... _ . . _
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mogordo. Frații Oppenheiuier, Ro
bert și Frank, sint fericiți : au lu
crat zi și noapte, supraomenește, 
stimulați de convingerea că fău
resc o armă ce va pune capăt răz
boiului și războaielor, o armă ab
solută a păcii. (Dar oare nu a- 
proape toate armele pe care le-a 
cunoscut istoria militară a omeni
rii n-au fost și ele create in nu
mele și in scopurile păcii?).

Urmează Hiroshima, urmează 
Nagasaki — frații Oppenheimer și 
ceilalți coechipieri sint îngroziți de 
efectele propriei creații, . .dar se 
consolează cu ideea că o debar
care și luptele pentru ocuparea 
teritorială a Japoniei ar fi costat, 
poate, mai multe vieți.

După război — în general după 
războaie — se arată nu numai mulți 
viteji, ci și mulți oameni lucizi. 
Frații Oppenheimer și alții, ca 
Einstein, constată cu regrete, re- 
mușcări și mustrări de conștiință, 
cu groază și luciditate că odată 
cucerită pacea, arma absolută a 
păcii pe care au creat-o tinde să 
fie utilizată pentru a aduce între
gii omeniri un alt fel de pace. 
Cea veșnică, pacea de apoi.

Frank Oppenheimer se refugia
ză in studii despre razele cosmice, 
la Universitatea din Minessota. 
Este insă acuzat de către comisiile 
pentru cercetarea activităților an- 
tiamericane, el, ca și Robert, de 
simpatii de stingă, pacifiste. Plă- 
tindu-i-se polița pentru regrete, 
remușcări și (mai ales) pentru lu
ciditate este concediat în 1949.

Interzis în orice instituție știin
țifică și exclus din orice laborator, 
se retrage la Pagosa Springs, in 
Colorado, unde ilustrul fizician se 
ocupă cu creșterea animalelor. (In 
fond, halatul alb se poartă nu nu
mai în laboratoare, ci și in zoo
tehnie). Fizigianul-grijdar obține 
rezultate bune — pesemne folo
sea energiile înalte ale particule
lor la furaje sau razele cosmice 
la prepararea nutrețurilor Cert I 
este că, întrucît comisiile mc. 
chartyste nu pot reproșa vacilor 
că ar avea poziții politice definite, 
de dreapta ori de stingă, este lăsat 
in pace. (Ceea ce voia și el: pace)

In 1957, cind mai scade zelul vi 
nătorii de vrăjitoare, i se ofer 
înalta cinste și prea nobila. onoai 
de a reveni în învățămint. I se ii 
credințează savantului pînă chi 
și funcția de profesoraș de fizi 
intr-un liceu de țară, sătesc.

In tot acest timp se deci 
mereu „dușman feroce al ar 
nucleare" — monstrul creat 
mâinile proprii, la nașterea că 
contribuise in 
tot mai mari 
cercetătorului 
soldatului.

Pe planul vieții de familii 
flu. Michael. Care declară : 
meu (Frank) avea obicei 
spună că trebuie să exis 
mijloc mai bun de a se 
problemele internaționale 
cursa. înarmărilor".

Frank Oppenheimer a 
in urma unei maladii cat 
Lucrul îndelungat cu o 
din domeniul radiațiilor 1 
să nu aibă efecte asupra 
mului.

Dar nu acesta este ț 
învățămint al vieții lui 
mer. Altul este invățăn 
avertismentul (direct ori 
acțiune lungă, medie sa 
adresat oamenilor in 
care a purtat mereu h 
condiții cind acesta tir 
cuiască tot mai mult u 
daților de pe timpuri, 
din văzduhuri...

Luciditatea, la timp, 
na preferabilă regrete 
sau eterne.
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